
21. Pūrciema Baltās kāpas taka. Taka visā 
garumā veidota no koka laipām. Tā izvijas 
augšup un lejup gar Pilsupes lejteces 
stāvajiem krastiem un atklāj skaistus skatus 
uz trīs balto smilšu atsegumiem (lielākais no 
tiem – t.s. Baltā kāpa). Apkaimes kāpu 
masīvs ir veidojies Litorīnas jūras periodā 
pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Takas 
apkārtnē ir atrastas akmens laikmeta 
apmetnes liecības. Takas apskatei ir jāatvēl 
pusstunda.  

22.    Dundagas pils. Viena no lielākajām 
Kurzemes pilīm, kas līdz mūsdienām 
saglabājusies salīdzinoši labā stāvoklī. 13. gs. 
vidū Rīgas domkapituls uzsāka tās būvniecī-
bu. 1434. g. Dundagas muižas īpašumus 
iegādājas Kurzemes bīskaps. Laikā no 16. – 
20. gs. te saimnieko muižnieku Maidelu 
un Ostenu - Zakenu dzimtas pārstāvji. 
Dundagas pils ir divas reizes nodegusi un 
daudzkārt pārbūvēta. Pēdējā pārbūve 

notika pēc 1905. g. dedzināšanas. Interesan-
tas ir pie pils durvīm iemūrētās akmens 
stēlas ar bruņinieka (kreisajā pusē) un 
bīskapa (labajā pusē) tēliem. Pils pazīstama 
ar nostāstiem par rūķīšu kāzām un Zaļo 
jumpravu. Te atrodas Dundagas mūzikas un 
mākslas skola, viesnīca un viesību zāles, 
Dundagas TIC un dažādas ekspozīcijas. 
Ieteicama pils apskate vietējā gida pavadībā.   
+ 371 29444395, 63232293. Pili ieskauj 
parks, kura  pirmsākumi  ir  meklējami  jau 
17. gs. Tam cauri tek Pāces upīte, kuras 
uzdambējums veido Dundagas dīķi. Dīķī uz 
mākslīgas salas redzams Kalnadārza 
pilskalns. Parkā joprojām zaļo (daži lielākie 
zari ir nolūzuši) t.s. “Rubļa ozols”, kura attēls 
bija uz 1919. g. izdotās Latvijas simts rubļu 
naudaszīmes.

23.  Dundagas luterāņu baznīca. 
Dievnams uzcelts 1766. g., bet tā tornis tapis 
1897. gadā. Ērģeļu meistara Anša Dinsberga 

1859. g. būvētās ērģeles uzskata par vecāka-
jām latviešu meistara darinātajām Latvijas 
ērģelēm. Jaņa Rozentāla altārglezna 
“Lieldienu rīts” iesvētīta 1912. g. Baznīca ir 
apskatāma arī no iekšpuses.   
+ 371 29615990, 29444395.
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Берег ливов
В гостях у вентиней. Вдоль берега ливов

Основной ход маршрута: Вентспилс – Мазирбе – Колка –  
Гипка – Кальки – Дундага – Анце – Вентспилс

Эта часть Северного Курземе известна под многими названиями: «железный занавес», «закры-
тый берег», «берег ливов». Здесь находятся прославленные Слитерские боры, рыбацкие посел-
ки ливов и Колкасрагс. Люди здесь говорят на диалекте вентиней, и можно встретить даже самих 
ливов. Кто такие ливы? Местные говорят: «Лив живет на побережье по обеим сторонам Кол-
касрагса и сегодня уже не говорит дома на своем родном языке, а на том же диалекте (свой 
говор), что и вентинь. Этот диалект возник из-за непосредственного влияния ливской речи. 
Лив – трудолюбивый, честный и одаренный человек, но легко раздражаемый. Ливы строго 
придерживаются своих взглядов и своего дома».
Выход в море с рыбаками, свежая, жареная, копченая рыба или уха – отведайте все это в при-
брежных поселках. Местные рыбаки – самые настоящие, а не «традиционные» туристические 
гиды, поэтому испытаете истинное удовольствие! Природа в Курземе – наикрасивейшая: по-
лучите удовольствие от шторма на побережье, понаблюдайте за животными вместе с гидом 
природы – за лосями, а может быть, вы услышите вой волков, послушайте голоса птиц, пона-
блюдайте за прыгающей осенью и весной рыбой. Līvõd rānda kutsūb! Берег ливов приглашает!

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАРШРУТА
Транспортное средство: автомашина.
Начало/пункт отправления: Вентспилс.
Протяженность: ~240 км.
Примерное время: два – три дня (в зависимости  
от выбранного количества достопримечатель - 
ностей и потраченного для их осмотра времени). 
Дорожное покрытие: в большинстве –  
асфальт. Грунтовое покрытие на участках  
Гипка – Дундага и Дундага – Йорныни.
Рекомендуемое время: май – октябрь.
Логистика: так как маршрут круговой, то  
движение по маршруту можно начинать /  
заканчивать в любой другой точке, например, в Дундаге. 
Полезно знать! Желательно посетить ТИЦ, где можно 
приобрести карты городов Вентспилса и Дундаги, 
Вентспилсского и Дундагского края, а также получить иного 
рода актуальную информацию. Время посещения музеев 
и других объектов следует уточнить перед поездкой. О 
посещении объектов, которые вы желаете осмотреть изнутри 
(или не указано время работы), следует договориться заранее.
Альтернативы: можно объединить с маршрутом по Суйтскому краю.
Маршрут пересекает:  Слитерский национальный парк и 

 Овишский природный заповедник. Отрезок маршрута от 
Овишей до Гипки входит в культурно-историческую территорию 
«Берег ливов». Это единственная в мире территория, где можно 
ознакомиться с характерной для Курземских ливов культурной 
средой. Во время путешествия бережно относитесь к природе и 
созданным человеком ценностям!

Для автотуристов

Подробная информация о достопри ме-
чательностях на маршруте (описание 
которых содержится на этом листе, а 
также о других объектах), местах для 
ночлега и кабачках находится на www.
celotajs.lv. Номера мест для ночлега и 
кабачков совпадают с номерами интер -
нет-базы данных на www.celotajs.lv –  
ищите по ним. Маршруты для путе шест -
венников по другим этногра фи чес  ким 
краям Латвии (суйтов, ливов, се лов, зем-
галов, пиебалдзеней, лат га лов, ма ле ниешей 
и др.) находятся на www.tures.celotajs.lv

Сельский дом

Котедж

Гостевой дом

Особо охраняемая 
природная 
территория, 
памятник природы

Гостиница
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поместье

Кемпинг

Памятник 
культуры
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Променад улицы Остас в Вентспилсе1. . Одна 
из самых красивых набережных Латвии. Располо-
жена в северной части Старого города Вентспил-
са. Началом набережной на улице Остас в вос-
точной ее части служит «Тиргоню дарзс» (здесь 
же Вентспилсский ТИЦ) и Юракменс. Набереж-
ная украшена скульптурами коров, памятника-
ми, фонтанами и цветочными композициями. До 
середины прошлого столетия на улице Остас на-
ходились склады – амбары, часть из которых со-
хранилась. Напротив замка Ливонского ордена 
установлен памятник Кришьянису Валдемару. 
У пристани стоит кораблик «Герцог Екаб».

2.  Вентспилсский замок Ливонского ор
дена. Замок возводился как военный стратеги-
ческий объект, поэтому за время своего суще-
ствования пережил разные власти и времена. 
Строение (впервые упомянуто в конце 13 века), 
невзирая на опустошительные войны, с неболь-
шими изменениями сохранило свой основной 
объем и сущность замка Ордена, что является 
уникальным для Латвии случаем! Считается ста-
рейшим замком средневековья в Латвии. С 2001 
года в здании располагается Вентспилсский 
музей – один из современнейших в Латвии. 
+371 63622031.

Вентспилсский Дом ремёсел3. . Находится 
на улице Сколас, д. 3. Здание является старин-
ным зданием школы, построенным во времена 
Курляндского герцогства и сохранившимся до 
наших дней. В Доме ремёсел (с 2007 г.) под ру-
ководством сказательницы, передающей язык 
вентиней, и травницы Лиги Рейтере можно 
поучаствовать на школьном уроке и научиться 
языку вентиней. С 1849 по 1851 гг. здесь учился 
Кришьянис Баронс, о чем свидетельствует уста-
новленная на стене памятная доска. В Доме 
ремёсел находится фотомастерская, ткацкая и 
гончарная мастерская, где можно сделать и ку-
пить произведенные в Курземе сувениры (салон 
«Вентиньпурлад»). +371 63620174.

Приморский музей под открытым не4. 
бом. Фонд музея (основан в 1954 г.) отобра-
жает традиции латышских и ливских рыбаков, 
моряков и крестьян, их среду и образ жизни. В 
экспозиции музея под открытым небом пред-
ставлены рыбацкие дворы с будками для сетей, 
коптильнями и дымовыми, клетями и др. Здесь 
размещена коллекция рыбацких лодок и самая 
большая в Балтии коллекция якорей (>100 эк-
земпляров, крупнейший весит 22 т). Из волости 
Ужавас привезена ветряная мельница. В жилом 
доме «Смилтниеки», построенном в 19 веке, 
представлены к осмотру аутентичные предметы 
быта. Популярность завоевала поездка (с 1 мая 
по 31 октября) на маленьком паровозике «маз
банитис» (ширина рельсов 600 мм) по линии 
Кална, протяженностью 1,3 км, в конце которой 
находится кольцевая. Здание музея построено 
по образцу бывшей железнодорожной стан-
ции «Мазирбе». Часть музея входит в Примор
ский парк (детские игровые площадки и тропа  
Якорей). +371  63624467.

Овиши5. . Овиши (по-ливски Paţikmō) – древний 
ливский рыбацкий поселок, количество жителей 
которого в течение ХХ столетия сократилось 
почти в 10 раз (впрочем, как и в других ливских 
рыбацких поселках).  38-метровая каменная 
башня Овишского маяка (сигнальный огонь на 
высоте 33 м) построена в 1814 году и без значи-
тельных изменений действует и по сей день. Это 
наш старейший действующий маяк, в котором 
представлена экспозиция, посвященная мая-
кам Латвии. +371 63600364, 26264616. На берегу 
моря, напротив Овишей находится выраженный 
мыс – Овишрагс, который служит хорошим ме-

Другие этнографические маршруты регионов Латвии смотреть здесь: www.tures.celotajs.lv 

1. Ventspils Ostas ielas promenāde. Viena no 
Latvijas skaistākajām krastmalu promenādēm. 
Meklējama Ventspils vecpilsētas ziemeļdaļā. Ostas 
ielas promenādes sākumu tās austrumdaļā iezīmē 
Tirgoņu dārzs (turpat Ventspils TIC) un 
Jūrakmens. Tā izdekorēta ar govju skulptūrām, 
pieminekļiem, strūklakām un ziedu kompozīci-
jām. Līdz pagājušā gadsimta vidum Ostas ielā 
atradās noliktavas - spīķeri, no kuriem daļa ir 
saglabājusies. Iepretim Livonijas ordeņa pilij 
uzstādīts Krišjānim Valdemāram veltītais 
piemineklis. Te meklējams kuģītis “Hercogs 
Jēkabs”.   

2. Ventspils Livonijas ordeņa pils. Pili cēla kā 
militāri stratēģisku objektu, tādēļ tā savā 
pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi dažādus laikus 
un varas. Celtne (pirmoreiz pieminēta 13. gs. 
beigās), neskatoties uz postošajiem kariem, ar 
nelielām izmaiņām ir saglabājusi savu ordeņa pils 
pamatapjomu un būtību, kas ir Latvijai unikāls 
gadījums! Dēvēta arī par Latvijas vecāko viduslai-
ku cietoksni. Kopš 2001. gada ēkā ir izveidots 
Ventspils muzejs – viens no modernākajiem 
Latvijā.   + 371 63622031. 

3. Ventspils Amatu nams. Atrodas Skolas ielā 3. 
Ēka ir vecākā Kurzemes hercogistes laikā celtā 
skolas ēka, kas saglabājusies līdz mūsdienām. 
Amatu mājā (kopš 2007. g.) ventiņu stāstnieces un 
zāļu sievas Līgas Reiteres vadībā var piedalīties 
skolas stundā un mācīties ventiņu valodu. No 
1849. – 1851. g. šeit mācījās Krišjānis Barons, par 
ko vēsta uz sienas uzstādītā piemiņas plāksne. Te 
atrodas foto, audēju un podnieku darbnīcas, kur 
var darboties un iegādāties Kurzemē ražotus 
suvenīrus (salons „Ventiņpūrlād”).   
+ 371 63620174.

4. Piejūras brīvdabas muzejs. Muzeja (dibināts 
1954. g.) krājums atspoguļo latviešu un lībiešu 
zvejnieku, jūrnieku un zemnieku tradīcijas, to 
dzīves vidi un veidu. Brīvdabā apskatāmas 
zvejnieku sētas ar tīklu būdām, dūmnamiem un 
kūpinātavām, klētīm u.c. Te izvietota zvejas laivu 
un Baltijā lielākā enkuru (> 100 eksemplāri, 
lielākais 22 t) kolekcija. Vējdzirnavas atvestas no 
Užavas pagasta. 19. gs. dzīvojamā „Smiltnieku” 
mājā apskatāmi autentiski sadzīves priekšmeti. 
Popularitāti  ir  ieguvis  brauciens  (1.  maijs  – 
31.  oktobris)  ar  mazbānīti  (sliežu  platums 
600 mm) pa 1,3 km garo Kalna līniju, kuras galā ir 
izveidots griezulis. Muzejēka ir uzcelta pēc 
bijušās Mazirbes dzelzceļa stacijas parauga. 
Muzeja daļa ietilpst Jūrmalas parkā (bērnu 
rotaļlaukumi un Enkuru taka).   + 371  63624467.

5. Oviši. Oviši (lībiski – Paţikmō) ir sens lībiešu 
zvejniekciems, kura iedzīvotāju skaits (līdzīgi kā 
citos lībiešu zvejniekciemos) 20. gs. laikā sarucis 
turpat 10 reizes.
       Ovišu bākas 38 m augstais mūra tornis 
(signāluguns - 33 m augstumā) celts 1814. g. un 
bez ievērojamām izmaiņām darbojas mūsdienās. 
Šī ir mūsu vecākā funkcionējošā bāka, kurā 
izvietota Latvijas bākām veltīta ekspozīcija.   
+ 371 63600364, 26264616. Jūras krastā iepretim 

Ovišiem atrodas izteikts zemes rags – Ovišrags, 
- laba putnu vērošanas vieta. 
Atrodas        Ovišu dabas liegumā.

6. Irbenes radioantenas, Irbenes armijas 
pilsētiņa „Zvaigznīte”. Viens no PSRS slepenā-
kajiem objektiem – militāra bāze ~ 200 ha 
platībā, kurā atradās trīs liela izmēra radioante-
nas, ar kuru palīdzību varēja noklausīties 
mobilo telefonu sarunas Baltijas jūras reģionā, 
pretinieku sakarus ar zemūdenēm, karabāzēm, 
kosmiskajiem pavadoņiem u.c. Mazāko no 
antenām armija demontēja un aizveda. Lielākā 
no antenām (SATURN, augstums – 47 m, 
svars > 600 t) ir lielākais šāda veida objekts 
Ziemeļeiropā un astotais lielākais pasaulē. 
Mūsdienās antenas apsaimnieko Ventspils 
Starptautiskais radioastronomijas centrs, kura 
zinātnieki pēta Visuma radiostarojumu. Iepriekš 
piesakoties, var doties izzinošā ekskursijā ar 
vietējo gidu, kuras laikā var uzkāpt līdz lielākās 
antenas zemspoguļa līmenim un iepazīt 
pazemes tuneli.  + 371 29230818.

7.   Sīkrags. Viens no vecākajiem lībiešu 
ciemiem, kas kā lībiešu apmetne pirmoreiz 
minēts 1387. gadā. 17. gs. Sīkragā atradās viena 
no svarīgākajām Ziemeļkurzemes sīkostām. Arī 
padomju laikos šī bija viena no retajām vietām 
Baltijas jūras krastā, kur atļāva individuālo zveju. 
Mūsdienās ciemā pastāvīgi dzīvo ap 10 cilvēki. 
Vēsturiskas ēkas nav tūrisma objekti. Dažas no 
tām atrodas sliktā stāvoklī.

8. Mazirbe. Vēsturiskajos avotos pirmoreiz 
pieminēta 1387. gadā. Pirmās neatkarīgās 
Latvijas laikā šis lībiešu zvejniekciems bija 
nozīmīgs industriālais, tirdzniecības un 
transporta krustpunkts. Padomju gados 
Mazirbes bijušās Jūrskolas ēkā (neparasti liela 
būve „Lībiešu krastā”, arī pamatskola) atradās 
Padomju armijas postenis – t.s. zastava, bet 
Ventspils – Kolkas ceļa malā – robežkontroles 
punkts. Pēc individuālās zvejas aizlieguma 
Baltijas jūrā, daudzi mazirbnieki pārcēlās uz 
Kolku. Apskatāms       Lībiešu tautas nams 
(atklāts 1939. gada 6. augustā) - ikgadējo 
Lībiešu svētku u.c. pasākumu norises vieta, kurā 

Interesanta ir Laivu kapsēta Mazirbes kāpās.

9. Mazirbes mēra akmeņi. ZA no Mazirbes 
luterāņu baznīcas, - starp dievnamu un 
Pakalnu mājām laukā redzami divi mēra 
akmeņi. Uz lielākā virsmas bijis (šobrīd izdzisis) 
teksts par lībiešiem, kurus pieveicis Zviedrijas 
karalis Kārlis IX un mēris. Pie lielākā akmens 
sāna atbalstīts otrs (vismazākais) mēra 
akmens, kas savulaik atradies pie blakus 
esošajām mājām. Izdzisušais teksts stāstījis par 
armijām, kas staigājušas pa Kurzemi, badu un 
mēri. Trešais – Lielais mēra akmens atrodas 
aiz         Mazirbes mācītājmuižas. Tajā iekaltais 
teksts (nedaudz saskatāms) ir vēstījums nākam-
ajām paaudzēm par vietējo mācītāju (mira no 
mēra) un pastorāta izveidi Sīkragā. Vienlaikus 
tas ir arī piemineklis sešiem plašākas apkārtnes 

draudzes mācītājiem. Visi trīs mēra akmeņi 
„stāsta” par 1710. gada Lielo mēri un teksti tajos 
iegravēti laikā no 1711. - 1734. gadam.

10. Šlīteres bāka. Otra Latvijas vecākā (1849. – 
1850. g.), visaugstāk (82 m v.j.l., t.sk. 32 m augsts 
tornis) esošā un iekšzemē vistālāk (5 km no jūras) 
celtā bāka. Tās bākuguni izslēdza 1999. g. un 
mūsdienās bāka kalpo kā lielisks skatu tornis un 
izstāžu zāle (šobrīd – Latvijas bākām un Baltijas 
jūras veidošanās vēsturei veltīta ekspozīcija). 
Skaidrā laikā no bākas labi redzams Irbes 
šaurums un Serves rags (Sāmsalā) ar Serves 
bāku. Pie bākas atrodas Šlīteres dabas taka, ko 
turpmāk (plānots ar 2013. g.) varēs iziet tikai 
nacionālā parka gida pavadībā Taka atrodas 
dabas rezervātā, kur 1923. g. dibināja Šlīteres 
dabas pieminekli. Apmeklētāji varēs iepazīt 
Šlīteres Zilos kalnus – Baltijas ledus ezera 
senkrasta stāvo krauju, nogāžu un platlapju 
mežus, avoksnāju, kaļķainu zāļu purvu, kā arī 
senas meliorācijas grāvju atliekas un satrupē-
jušos egļu stumbrus, kurus sagāza vējš 1969. gada 
orkāna laikā. Takas garums 1,2 km.   
+ 371 63286000.

11.   Košrags. Viens no jaunākajiem lībiešu 
zvejniekciemiem, kas sācis veidoties 17. gs. 
beigās. 19. – 20. gs. mijā Košrags bija iecienīta 
sāmsaliešu viesstrādnieku darba vieta. Košraga 
ēkas ir labā stāvoklī un tas ir viens no „atvērtāka-
jiem” Slīteres nacionālā parka ciemiem. Ejot pa 
ciemu, redzamas vairākas dzīvojamās ēkas, kas 
20. gs. sākumā celtas kā jaunsaimniecības 
(Vāldamō, Virgo) vai mazistabas (Fīlmaņi, 
Silkalni) un to saimniecības ēkas (Norpiedagi). 
Viena no lielākajām vecsaimniecībām un arī 
ciema vecākā sēta (vēsture zināma no 1680. gada) 
ir Anduļi. Tajā ietilpst dzīvojamā māja (~1909. g.), 
rija (1905. g.), klēts (19. gs. vidus) un dūmnams, 
kas  uzsliets  no  pārzāģētas  laivas.  Žokos  19. gs.  
vidū atradās lībiešu bērnu pirmā lasītmācīšanas 
skola. Tilmačos  ir saglabājušās vairākas 19.–20. gs.  
mijas ēkas.

12. Pitrags. Lībiešu zvejniekciems, kas kā 
apdzīvota vieta dokumentos minēts 1582. gadā. 
19. gadsimtā. 20. gados Pitragā bija 11 sētas, bet 
gadsimtu vēlāk – 12 vecsaimniecības un 38 
zvejnieku saimniecības. 19. – 20. gs. Pitrags bija 
pazīstams kā nozīmīgs laivu un kuģu būvniecības 
centrs. Iepretim ciemam jūrā ir nogrimuši daudzi 
kuģi un laivas, kuru atliekas dažkārt izskalo pēc 
vētrām. Mūsdienās Pitrags atdzīvojas g.k. vasaras 
laikā. Ciemā apskatāma Pitraga baptistu 
baznīca, kas celta 1902. g., bet atjaunota 1925. – 
1926. g. un neatkarīgās Latvijas laikā. Ziemeļ -
rietumos no tās (jūras virziens) redzami Kurgati - 
zvejnieka un zemkopja saimniecība, kas celta 
pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, ienesot 
„Lībiešu krastā” jaunu būvelementu – nošķeltu 
jumta galu. 

13. Zivju kūpināšana „Pie Andra” Pitragā. 
Pitraga „Krogos” tūristu grupām piedāvā stāstīju-
mu par piekrastes zvejniecības tradīcijām un 

dalību zivju kūpināšanas procesā. Degustāci-
jas. Saimnieks Andris Antmanis ir izveidojis ap 
20 lībiešu zvejniekciemiem raksturīgos 
saimniecību žogu paraugus.   + 371 26493087.

14. Saunags. Vēstures avotos pirmoreiz 
minēts 1310. gadā. Līdz 2. pasaules karam 
ciema iedzīvotāji nodarbojas g.k. ar zveju un 
kokapstrādi. Mūsdienās visa gada garumā 
apdzīvotas ir tikai sešas sētas. No ceļa 
redzamie Vecvalki ir zvejnieka un zemkopja 
saimniecība ar 1926. g. celto dzīvojamo māju 
un saimniecības ēkām (20. gs. pirmā puse).

15. Vaide. Lībiešu zvejniekciems, kas vēstures 
avotos minēts 16. gs. 80. gadu vidū. Purvzie-
du dzīvojamā mājā (celta 20. – 30. gados kā 
zvejnieka un zemkopja jaunsaimniecība) 
esošo Ragu kolekciju (> 550 aļņu, briežu un 
stirnu ragi) savācis lībietis Edgars Hausmanis. 
Te apskatāms lībiešu sētām raksturīgais žogs. 
Pie Vaides dīķa izveidota atpūtas vieta, bet tā 
ziemeļu krastā atrodas Vaides kapi (no 1928. g.) 
ar interesantiem koka krustiem.

16. Kolkasrags. Izteiktākais Latvijas 
piekrastes zemesrags, kur vērojama Baltijas 
jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra) 
viļņu saskares vieta. Vētru laikā te viens pret 
otru sitas līdz pat 7 metrus augsti viļņi. Rags kā 
zemūdens sēklis turpinās līdz 5 km attālajai 
Kolkas bākai. To cēla uz mākslīgas salas, ko 
uzbēra 1872. – 1875. g. Kad sala nosēdās, 
1883. g. uz tās uzcēla tagadējo – 21 m augsto 
bākas torni (izgatavots Sanktpēterburgā), kas 
sāka darboties 1884. g. 1. jūlijā. Mūsdienās uz 
salas atrodas bākas uzrauga ēka un vairākas 
saimniecības ēkas, kā arī iespaidīgs miglas 
zvans. Kolkasragā uzstādīts tēlnieka Ģ. Burvja 
piemineklis “Jūras paņemtajiem”, 
apskatāms koka kuģa vraks (domājams, - no 
19. gs.), akmens – Eiropas sirds, (Kr. 
Valdemārs šo vietu uzskatīja par Eiropas 
centru), Kr. Valdemāram veltītie informācijas 
stendi un kādreizējā PSRS armijas krasta 
apsardzes  spēku  bāze,  ko  Latvijas 
robežsardze izmanto mūsdienās. Migrāciju 
laikā Kolkasrags ir Ziemeļeiropas mērogā 
nozīmīga caurceļojošo gājputnu koncen-
trēšanās un atpūtas vieta. Kolkasragā 
izveidots apmeklētāju centrs un vasaras 
kafejnīca. Neparastas ir vētru izskalotās 
priedes liedagā! Kolkasraga apkārtnē zem 
ūdens atrodas Baltijas jūras lielākā kuģu 
kapsēta. Peldētājiem šī ir bīstama vieta 
nepastāvīgo straumju un kustīgo smilšu dēļ! 
Kolkasraga galā apskatāmas Vecās bākas 
drupas – 18. gs. celtā dienvidu torņa (ziemeļu 
torni noskaloja 19. gs. otrajā pusē) atliekas.   
+ 371 29149105.

17. Kolka. Vienīgais lībiešu zvejniekciems, 
kurā pēc PSRS pierobežas režīma izveides 
saglabājās intensīva saimnieciskā (t.sk. zivju 
pārstrāde) darbība. Arī cilvēku skaits Kolkā, 
gadsimta vidū nesamazinājās, bet gan 
pieauga. Padomju laikā Kolkasrags bija 

civilām personām grūti pieejama 
teritorija un Kolkā bija tikai dažas 

Kolka ir lielākā no „Lībiešu krasta” 
apdzīvotajām vietām.

18. Ūši. Viena no senākajām 
Kolkas māju vietām, kur izveidots 
Slīteres nacionālā parka teritorijā 
lielākais kempings. Ūšu saimniece 
Dženeta Marinska demonstrē 
Ziemeļkurzemes tradicionālā 
ēdiena – sklandraušu 
gatavošanas procesu un piedāvā 
maršrutu „Pastaiga industriālās 
Kolkas vēsturē” ar teatralizētiem 
elementiem un Latvijas labāko 
šprotu degustāciju. Tūristu 
grupām iepriekš jāpiesakās.  
 + 371 29475692.

19. Līvu centrs „Kūolka”. Atrodas 
Kolkas centrā, ēkā „Zītari”. Te 
savākta un eksponēta 19. – 20. gs. 

priekšmetu kolekcija, kā arī lībiešu 
garīgās kultūras liecinieki – 
grāmatas un raksti lībiešu valodā, 

Apskatāmi izslavēto kājgriežu 
iekārotie zābaki un zvejas cepure.   
+ 371 29198596.

20. Ēvažu stāvkrasts. Labiekārto-
ta dabas taka iepazīstina ar vienu 
no retajiem Rīgas jūras līča 
stāvkrastiem (līdz 15 m augsts) un 
piekrastes mežiem. Pa kāpnēm var 
nokāpt līdz neparastajai pludma-
lei ar šauru smilšu liedagu, kas 
vētru laikā pazūd jūras viļņos. 
Takas garums ir vienā virzienā ir 
0,3 km. Kolkas – Jūrmalas ceļa 
malā iekārtots autostāvlaukums 
(atrodas pie Slīteres nacionālā 
parka robežas).

Foto no A. Atmaņa arhīva

1. Ventspils Ostas ielas promenāde. Viena no 
Latvijas skaistākajām krastmalu promenādēm. 
Meklējama Ventspils vecpilsētas ziemeļdaļā. Ostas 
ielas promenādes sākumu tās austrumdaļā iezīmē 
Tirgoņu dārzs (turpat Ventspils TIC) un 
Jūrakmens. Tā izdekorēta ar govju skulptūrām, 
pieminekļiem, strūklakām un ziedu kompozīci-
jām. Līdz pagājušā gadsimta vidum Ostas ielā 
atradās noliktavas - spīķeri, no kuriem daļa ir 
saglabājusies. Iepretim Livonijas ordeņa pilij 
uzstādīts Krišjānim Valdemāram veltītais 
piemineklis. Te meklējams kuģītis “Hercogs 
Jēkabs”.   

2. Ventspils Livonijas ordeņa pils. Pili cēla kā 
militāri stratēģisku objektu, tādēļ tā savā 
pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi dažādus laikus 
un varas. Celtne (pirmoreiz pieminēta 13. gs. 
beigās), neskatoties uz postošajiem kariem, ar 
nelielām izmaiņām ir saglabājusi savu ordeņa pils 
pamatapjomu un būtību, kas ir Latvijai unikāls 
gadījums! Dēvēta arī par Latvijas vecāko viduslai-
ku cietoksni. Kopš 2001. gada ēkā ir izveidots 
Ventspils muzejs – viens no modernākajiem 
Latvijā.   + 371 63622031. 

3. Ventspils Amatu nams. Atrodas Skolas ielā 3. 
Ēka ir vecākā Kurzemes hercogistes laikā celtā 
skolas ēka, kas saglabājusies līdz mūsdienām. 
Amatu mājā (kopš 2007. g.) ventiņu stāstnieces un 
zāļu sievas Līgas Reiteres vadībā var piedalīties 
skolas stundā un mācīties ventiņu valodu. No 
1849. – 1851. g. šeit mācījās Krišjānis Barons, par 
ko vēsta uz sienas uzstādītā piemiņas plāksne. Te 
atrodas foto, audēju un podnieku darbnīcas, kur 
var darboties un iegādāties Kurzemē ražotus 
suvenīrus (salons „Ventiņpūrlād”).   
+ 371 63620174.

4. Piejūras brīvdabas muzejs. Muzeja (dibināts 
1954. g.) krājums atspoguļo latviešu un lībiešu 
zvejnieku, jūrnieku un zemnieku tradīcijas, to 
dzīves vidi un veidu. Brīvdabā apskatāmas 
zvejnieku sētas ar tīklu būdām, dūmnamiem un 
kūpinātavām, klētīm u.c. Te izvietota zvejas laivu 
un Baltijā lielākā enkuru (> 100 eksemplāri, 
lielākais 22 t) kolekcija. Vējdzirnavas atvestas no 
Užavas pagasta. 19. gs. dzīvojamā „Smiltnieku” 
mājā apskatāmi autentiski sadzīves priekšmeti. 
Popularitāti  ir  ieguvis  brauciens  (1.  maijs  – 
31.  oktobris)  ar  mazbānīti  (sliežu  platums 
600 mm) pa 1,3 km garo Kalna līniju, kuras galā ir 
izveidots griezulis. Muzejēka ir uzcelta pēc 
bijušās Mazirbes dzelzceļa stacijas parauga. 
Muzeja daļa ietilpst Jūrmalas parkā (bērnu 
rotaļlaukumi un Enkuru taka).   + 371  63624467.

5. Oviši. Oviši (lībiski – Paţikmō) ir sens lībiešu 
zvejniekciems, kura iedzīvotāju skaits (līdzīgi kā 
citos lībiešu zvejniekciemos) 20. gs. laikā sarucis 
turpat 10 reizes.
       Ovišu bākas 38 m augstais mūra tornis 
(signāluguns - 33 m augstumā) celts 1814. g. un 
bez ievērojamām izmaiņām darbojas mūsdienās. 
Šī ir mūsu vecākā funkcionējošā bāka, kurā 
izvietota Latvijas bākām veltīta ekspozīcija.   
+ 371 63600364, 26264616. Jūras krastā iepretim 

Ovišiem atrodas izteikts zemes rags – Ovišrags, 
- laba putnu vērošanas vieta. 
Atrodas        Ovišu dabas liegumā.

6. Irbenes radioantenas, Irbenes armijas 
pilsētiņa „Zvaigznīte”. Viens no PSRS slepenā-
kajiem objektiem – militāra bāze ~ 200 ha 
platībā, kurā atradās trīs liela izmēra radioante-
nas, ar kuru palīdzību varēja noklausīties 
mobilo telefonu sarunas Baltijas jūras reģionā, 
pretinieku sakarus ar zemūdenēm, karabāzēm, 
kosmiskajiem pavadoņiem u.c. Mazāko no 
antenām armija demontēja un aizveda. Lielākā 
no antenām (SATURN, augstums – 47 m, 
svars > 600 t) ir lielākais šāda veida objekts 
Ziemeļeiropā un astotais lielākais pasaulē. 
Mūsdienās antenas apsaimnieko Ventspils 
Starptautiskais radioastronomijas centrs, kura 
zinātnieki pēta Visuma radiostarojumu. Iepriekš 
piesakoties, var doties izzinošā ekskursijā ar 
vietējo gidu, kuras laikā var uzkāpt līdz lielākās 
antenas zemspoguļa līmenim un iepazīt 
pazemes tuneli.  + 371 29230818.

7.   Sīkrags. Viens no vecākajiem lībiešu 
ciemiem, kas kā lībiešu apmetne pirmoreiz 
minēts 1387. gadā. 17. gs. Sīkragā atradās viena 
no svarīgākajām Ziemeļkurzemes sīkostām. Arī 
padomju laikos šī bija viena no retajām vietām 
Baltijas jūras krastā, kur atļāva individuālo zveju. 
Mūsdienās ciemā pastāvīgi dzīvo ap 10 cilvēki. 
Vēsturiskas ēkas nav tūrisma objekti. Dažas no 
tām atrodas sliktā stāvoklī.

8. Mazirbe. Vēsturiskajos avotos pirmoreiz 
pieminēta 1387. gadā. Pirmās neatkarīgās 
Latvijas laikā šis lībiešu zvejniekciems bija 
nozīmīgs industriālais, tirdzniecības un 
transporta krustpunkts. Padomju gados 
Mazirbes bijušās Jūrskolas ēkā (neparasti liela 
būve „Lībiešu krastā”, arī pamatskola) atradās 
Padomju armijas postenis – t.s. zastava, bet 
Ventspils – Kolkas ceļa malā – robežkontroles 
punkts. Pēc individuālās zvejas aizlieguma 
Baltijas jūrā, daudzi mazirbnieki pārcēlās uz 
Kolku. Apskatāms       Lībiešu tautas nams 
(atklāts 1939. gada 6. augustā) - ikgadējo 
Lībiešu svētku u.c. pasākumu norises vieta, kurā 

Interesanta ir Laivu kapsēta Mazirbes kāpās.

9. Mazirbes mēra akmeņi. ZA no Mazirbes 
luterāņu baznīcas, - starp dievnamu un 
Pakalnu mājām laukā redzami divi mēra 
akmeņi. Uz lielākā virsmas bijis (šobrīd izdzisis) 
teksts par lībiešiem, kurus pieveicis Zviedrijas 
karalis Kārlis IX un mēris. Pie lielākā akmens 
sāna atbalstīts otrs (vismazākais) mēra 
akmens, kas savulaik atradies pie blakus 
esošajām mājām. Izdzisušais teksts stāstījis par 
armijām, kas staigājušas pa Kurzemi, badu un 
mēri. Trešais – Lielais mēra akmens atrodas 
aiz         Mazirbes mācītājmuižas. Tajā iekaltais 
teksts (nedaudz saskatāms) ir vēstījums nākam-
ajām paaudzēm par vietējo mācītāju (mira no 
mēra) un pastorāta izveidi Sīkragā. Vienlaikus 
tas ir arī piemineklis sešiem plašākas apkārtnes 

draudzes mācītājiem. Visi trīs mēra akmeņi 
„stāsta” par 1710. gada Lielo mēri un teksti tajos 
iegravēti laikā no 1711. - 1734. gadam.

10. Šlīteres bāka. Otra Latvijas vecākā (1849. – 
1850. g.), visaugstāk (82 m v.j.l., t.sk. 32 m augsts 
tornis) esošā un iekšzemē vistālāk (5 km no jūras) 
celtā bāka. Tās bākuguni izslēdza 1999. g. un 
mūsdienās bāka kalpo kā lielisks skatu tornis un 
izstāžu zāle (šobrīd – Latvijas bākām un Baltijas 
jūras veidošanās vēsturei veltīta ekspozīcija). 
Skaidrā laikā no bākas labi redzams Irbes 
šaurums un Serves rags (Sāmsalā) ar Serves 
bāku. Pie bākas atrodas Šlīteres dabas taka, ko 
turpmāk (plānots ar 2013. g.) varēs iziet tikai 
nacionālā parka gida pavadībā Taka atrodas 
dabas rezervātā, kur 1923. g. dibināja Šlīteres 
dabas pieminekli. Apmeklētāji varēs iepazīt 
Šlīteres Zilos kalnus – Baltijas ledus ezera 
senkrasta stāvo krauju, nogāžu un platlapju 
mežus, avoksnāju, kaļķainu zāļu purvu, kā arī 
senas meliorācijas grāvju atliekas un satrupē-
jušos egļu stumbrus, kurus sagāza vējš 1969. gada 
orkāna laikā. Takas garums 1,2 km.   
+ 371 63286000.

11.   Košrags. Viens no jaunākajiem lībiešu 
zvejniekciemiem, kas sācis veidoties 17. gs. 
beigās. 19. – 20. gs. mijā Košrags bija iecienīta 
sāmsaliešu viesstrādnieku darba vieta. Košraga 
ēkas ir labā stāvoklī un tas ir viens no „atvērtāka-
jiem” Slīteres nacionālā parka ciemiem. Ejot pa 
ciemu, redzamas vairākas dzīvojamās ēkas, kas 
20. gs. sākumā celtas kā jaunsaimniecības 
(Vāldamō, Virgo) vai mazistabas (Fīlmaņi, 
Silkalni) un to saimniecības ēkas (Norpiedagi). 
Viena no lielākajām vecsaimniecībām un arī 
ciema vecākā sēta (vēsture zināma no 1680. gada) 
ir Anduļi. Tajā ietilpst dzīvojamā māja (~1909. g.), 
rija (1905. g.), klēts (19. gs. vidus) un dūmnams, 
kas  uzsliets  no  pārzāģētas  laivas.  Žokos  19. gs.  
vidū atradās lībiešu bērnu pirmā lasītmācīšanas 
skola. Tilmačos  ir saglabājušās vairākas 19.–20. gs.  
mijas ēkas.

12. Pitrags. Lībiešu zvejniekciems, kas kā 
apdzīvota vieta dokumentos minēts 1582. gadā. 
19. gadsimtā. 20. gados Pitragā bija 11 sētas, bet 
gadsimtu vēlāk – 12 vecsaimniecības un 38 
zvejnieku saimniecības. 19. – 20. gs. Pitrags bija 
pazīstams kā nozīmīgs laivu un kuģu būvniecības 
centrs. Iepretim ciemam jūrā ir nogrimuši daudzi 
kuģi un laivas, kuru atliekas dažkārt izskalo pēc 
vētrām. Mūsdienās Pitrags atdzīvojas g.k. vasaras 
laikā. Ciemā apskatāma Pitraga baptistu 
baznīca, kas celta 1902. g., bet atjaunota 1925. – 
1926. g. un neatkarīgās Latvijas laikā. Ziemeļ -
rietumos no tās (jūras virziens) redzami Kurgati - 
zvejnieka un zemkopja saimniecība, kas celta 
pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, ienesot 
„Lībiešu krastā” jaunu būvelementu – nošķeltu 
jumta galu. 

13. Zivju kūpināšana „Pie Andra” Pitragā. 
Pitraga „Krogos” tūristu grupām piedāvā stāstīju-
mu par piekrastes zvejniecības tradīcijām un 

dalību zivju kūpināšanas procesā. Degustāci-
jas. Saimnieks Andris Antmanis ir izveidojis ap 
20 lībiešu zvejniekciemiem raksturīgos 
saimniecību žogu paraugus.   + 371 26493087.

14. Saunags. Vēstures avotos pirmoreiz 
minēts 1310. gadā. Līdz 2. pasaules karam 
ciema iedzīvotāji nodarbojas g.k. ar zveju un 
kokapstrādi. Mūsdienās visa gada garumā 
apdzīvotas ir tikai sešas sētas. No ceļa 
redzamie Vecvalki ir zvejnieka un zemkopja 
saimniecība ar 1926. g. celto dzīvojamo māju 
un saimniecības ēkām (20. gs. pirmā puse).

15. Vaide. Lībiešu zvejniekciems, kas vēstures 
avotos minēts 16. gs. 80. gadu vidū. Purvzie-
du dzīvojamā mājā (celta 20. – 30. gados kā 
zvejnieka un zemkopja jaunsaimniecība) 
esošo Ragu kolekciju (> 550 aļņu, briežu un 
stirnu ragi) savācis lībietis Edgars Hausmanis. 
Te apskatāms lībiešu sētām raksturīgais žogs. 
Pie Vaides dīķa izveidota atpūtas vieta, bet tā 
ziemeļu krastā atrodas Vaides kapi (no 1928. g.) 
ar interesantiem koka krustiem.

16. Kolkasrags. Izteiktākais Latvijas 
piekrastes zemesrags, kur vērojama Baltijas 
jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra) 
viļņu saskares vieta. Vētru laikā te viens pret 
otru sitas līdz pat 7 metrus augsti viļņi. Rags kā 
zemūdens sēklis turpinās līdz 5 km attālajai 
Kolkas bākai. To cēla uz mākslīgas salas, ko 
uzbēra 1872. – 1875. g. Kad sala nosēdās, 
1883. g. uz tās uzcēla tagadējo – 21 m augsto 
bākas torni (izgatavots Sanktpēterburgā), kas 
sāka darboties 1884. g. 1. jūlijā. Mūsdienās uz 
salas atrodas bākas uzrauga ēka un vairākas 
saimniecības ēkas, kā arī iespaidīgs miglas 
zvans. Kolkasragā uzstādīts tēlnieka Ģ. Burvja 
piemineklis “Jūras paņemtajiem”, 
apskatāms koka kuģa vraks (domājams, - no 
19. gs.), akmens – Eiropas sirds, (Kr. 
Valdemārs šo vietu uzskatīja par Eiropas 
centru), Kr. Valdemāram veltītie informācijas 
stendi un kādreizējā PSRS armijas krasta 
apsardzes  spēku  bāze,  ko  Latvijas 
robežsardze izmanto mūsdienās. Migrāciju 
laikā Kolkasrags ir Ziemeļeiropas mērogā 
nozīmīga caurceļojošo gājputnu koncen-
trēšanās un atpūtas vieta. Kolkasragā 
izveidots apmeklētāju centrs un vasaras 
kafejnīca. Neparastas ir vētru izskalotās 
priedes liedagā! Kolkasraga apkārtnē zem 
ūdens atrodas Baltijas jūras lielākā kuģu 
kapsēta. Peldētājiem šī ir bīstama vieta 
nepastāvīgo straumju un kustīgo smilšu dēļ! 
Kolkasraga galā apskatāmas Vecās bākas 
drupas – 18. gs. celtā dienvidu torņa (ziemeļu 
torni noskaloja 19. gs. otrajā pusē) atliekas.   
+ 371 29149105.

17. Kolka. Vienīgais lībiešu zvejniekciems, 
kurā pēc PSRS pierobežas režīma izveides 
saglabājās intensīva saimnieciskā (t.sk. zivju 
pārstrāde) darbība. Arī cilvēku skaits Kolkā, 
gadsimta vidū nesamazinājās, bet gan 
pieauga. Padomju laikā Kolkasrags bija 

civilām personām grūti pieejama 
teritorija un Kolkā bija tikai dažas 

Kolka ir lielākā no „Lībiešu krasta” 
apdzīvotajām vietām.

18. Ūši. Viena no senākajām 
Kolkas māju vietām, kur izveidots 
Slīteres nacionālā parka teritorijā 
lielākais kempings. Ūšu saimniece 
Dženeta Marinska demonstrē 
Ziemeļkurzemes tradicionālā 
ēdiena – sklandraušu 
gatavošanas procesu un piedāvā 
maršrutu „Pastaiga industriālās 
Kolkas vēsturē” ar teatralizētiem 
elementiem un Latvijas labāko 
šprotu degustāciju. Tūristu 
grupām iepriekš jāpiesakās.  
 + 371 29475692.

19. Līvu centrs „Kūolka”. Atrodas 
Kolkas centrā, ēkā „Zītari”. Te 
savākta un eksponēta 19. – 20. gs. 

priekšmetu kolekcija, kā arī lībiešu 
garīgās kultūras liecinieki – 
grāmatas un raksti lībiešu valodā, 

Apskatāmi izslavēto kājgriežu 
iekārotie zābaki un zvejas cepure.   
+ 371 29198596.

20. Ēvažu stāvkrasts. Labiekārto-
ta dabas taka iepazīstina ar vienu 
no retajiem Rīgas jūras līča 
stāvkrastiem (līdz 15 m augsts) un 
piekrastes mežiem. Pa kāpnēm var 
nokāpt līdz neparastajai pludma-
lei ar šauru smilšu liedagu, kas 
vētru laikā pazūd jūras viļņos. 
Takas garums ir vienā virzienā ir 
0,3 km. Kolkas – Jūrmalas ceļa 
malā iekārtots autostāvlaukums 
(atrodas pie Slīteres nacionālā 
parka robežas).
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СТОИТ УВИДеТь!
стом для наблюдения за птицами. Находится в  

 Овишском природном заповеднике.

Радиотелескопы в Ирбене, Ирбенский 6. 
военный городок «Звездочка». Один из 
самых секретных объектов СССР – военная 
база, площадью примерно 200 га, на террито-
рии которой находились три радиотелескопа 
большого размера, при помощи которых мож-
но было прослушивать разговоры по мобиль-
ным телефонам в регионе Балтийского моря, 
отслеживать связь противника с подводными 
лодками, военными базами, космическими 
спутниками и др. Наименьший из радиотеле-
скопов был демонтирован и увезен россий-
скими войсками. Самый большой из радиоте-
лескопов («САТУРН», высота – 47 м, вес >600 
т) является крупнейшим подобного рода объ-
ектом в Северной европе и восьмым в мире 
по величине. В наши дни радиотелескопы 
обслуживает Вентспилсский Международный 
центр радиоастрономии, ученые которого ис-
следуют радиоизлучение Вселенной. По пред-
варительной записи можно отправиться на 
познавательную экскурсию с местным гидом, 
во время которой подняться до уровня зер-
кала наибольшего радиотелескопа и увидеть 
подземный ход.+371 29230818.

7.  Сикрагс. Один из старейших поселков 
ливов, который впервые в письменах лив-
ских поселений упоминается в 1387 году. В 
XVII веке в Сикрагсе находился один из самых 
важных малых портов Северного Курземе. В 
советское время это было одно из тех редких 
мест на берегу Балтийского моря, где разре-
шалось индивидуальное рыболовство. В наши 
дни в поселке постоянно проживают около 10 
человек. Исторические постройки не являют-
ся туристическими объектами. Некоторые из 
них находятся в плачевном состоянии. 

Мазирбе8. . В исторических источниках 
впервые упоминается в 1387 году. Во время 
Первой независимой Латвийской Республики 
этот ливский рыбацкий поселок был важным 
индустриальным, торговым и транспортным 
пунктом пересечения. В советское время в 
здании бывшей Мазирбской Мореходной 
школы (необыкновенно большая постройка 
на Берегу ливов, и основная школа) разме-
щался пост Советской армии, т.е. застава, 
а на обочине дороги Вентспилс – Колка – 
погранично-контрольный пункт. После введе-
ния запрета на индивидуальное рыболовство 
в Балтийском море многие жители Мазирбе 
переехали в Колку. Представлен к осмотру 

 Ливский народный дом (открыт 6 августа 
1939 года) – место проведения ежегодного 
Праздника ливов и других мероприятий, где 
представлена выставка фотографий «Культу-
ра ливов». Интерес представляет и Кладбище 
лодок в дюнах Мазирбе.

Мазирбские чумные камни9. . К северо-
востоку от Мазирбской лютеранской церк
ви – в поле между храмом и домом «Пакал
ни» видны два чумных камня. На поверх-
ности бóльшего был высечен (сейчас стерся) 
текст о ливах, которых одолел король Швеции 
Карл IX и чума. Сбоку на большой камень опи-
рается второй (самый маленький) чумной ка
мень, который в свое время был установлен 
у близлежащих домов. Стертый текст расска-
зывал об армиях, ходивших по Курземе, о 
голоде и чуме. Третий – Большой чумной 
камень находится за  Мазирбским име
нием священника. Высеченный на нем текст 
(еще немного просматривается) повествует 
будущим поколениям о местном священнике 
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Другие этнографические маршруты регионов Латвии смотреть здесь: www.tures.celotajs.lv 

1. Ventspils Ostas ielas promenāde. Viena no 
Latvijas skaistākajām krastmalu promenādēm. 
Meklējama Ventspils vecpilsētas ziemeļdaļā. Ostas 
ielas promenādes sākumu tās austrumdaļā iezīmē 
Tirgoņu dārzs (turpat Ventspils TIC) un 
Jūrakmens. Tā izdekorēta ar govju skulptūrām, 
pieminekļiem, strūklakām un ziedu kompozīci-
jām. Līdz pagājušā gadsimta vidum Ostas ielā 
atradās noliktavas - spīķeri, no kuriem daļa ir 
saglabājusies. Iepretim Livonijas ordeņa pilij 
uzstādīts Krišjānim Valdemāram veltītais 
piemineklis. Te meklējams kuģītis “Hercogs 
Jēkabs”.   

2. Ventspils Livonijas ordeņa pils. Pili cēla kā 
militāri stratēģisku objektu, tādēļ tā savā 
pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi dažādus laikus 
un varas. Celtne (pirmoreiz pieminēta 13. gs. 
beigās), neskatoties uz postošajiem kariem, ar 
nelielām izmaiņām ir saglabājusi savu ordeņa pils 
pamatapjomu un būtību, kas ir Latvijai unikāls 
gadījums! Dēvēta arī par Latvijas vecāko viduslai-
ku cietoksni. Kopš 2001. gada ēkā ir izveidots 
Ventspils muzejs – viens no modernākajiem 
Latvijā.   + 371 63622031. 

3. Ventspils Amatu nams. Atrodas Skolas ielā 3. 
Ēka ir vecākā Kurzemes hercogistes laikā celtā 
skolas ēka, kas saglabājusies līdz mūsdienām. 
Amatu mājā (kopš 2007. g.) ventiņu stāstnieces un 
zāļu sievas Līgas Reiteres vadībā var piedalīties 
skolas stundā un mācīties ventiņu valodu. No 
1849. – 1851. g. šeit mācījās Krišjānis Barons, par 
ko vēsta uz sienas uzstādītā piemiņas plāksne. Te 
atrodas foto, audēju un podnieku darbnīcas, kur 
var darboties un iegādāties Kurzemē ražotus 
suvenīrus (salons „Ventiņpūrlād”).   
+ 371 63620174.

4. Piejūras brīvdabas muzejs. Muzeja (dibināts 
1954. g.) krājums atspoguļo latviešu un lībiešu 
zvejnieku, jūrnieku un zemnieku tradīcijas, to 
dzīves vidi un veidu. Brīvdabā apskatāmas 
zvejnieku sētas ar tīklu būdām, dūmnamiem un 
kūpinātavām, klētīm u.c. Te izvietota zvejas laivu 
un Baltijā lielākā enkuru (> 100 eksemplāri, 
lielākais 22 t) kolekcija. Vējdzirnavas atvestas no 
Užavas pagasta. 19. gs. dzīvojamā „Smiltnieku” 
mājā apskatāmi autentiski sadzīves priekšmeti. 
Popularitāti  ir  ieguvis  brauciens  (1.  maijs  – 
31.  oktobris)  ar  mazbānīti  (sliežu  platums 
600 mm) pa 1,3 km garo Kalna līniju, kuras galā ir 
izveidots griezulis. Muzejēka ir uzcelta pēc 
bijušās Mazirbes dzelzceļa stacijas parauga. 
Muzeja daļa ietilpst Jūrmalas parkā (bērnu 
rotaļlaukumi un Enkuru taka).   + 371  63624467.

5. Oviši. Oviši (lībiski – Paţikmō) ir sens lībiešu 
zvejniekciems, kura iedzīvotāju skaits (līdzīgi kā 
citos lībiešu zvejniekciemos) 20. gs. laikā sarucis 
turpat 10 reizes.
       Ovišu bākas 38 m augstais mūra tornis 
(signāluguns - 33 m augstumā) celts 1814. g. un 
bez ievērojamām izmaiņām darbojas mūsdienās. 
Šī ir mūsu vecākā funkcionējošā bāka, kurā 
izvietota Latvijas bākām veltīta ekspozīcija.   
+ 371 63600364, 26264616. Jūras krastā iepretim 

Ovišiem atrodas izteikts zemes rags – Ovišrags, 
- laba putnu vērošanas vieta. 
Atrodas        Ovišu dabas liegumā.

6. Irbenes radioantenas, Irbenes armijas 
pilsētiņa „Zvaigznīte”. Viens no PSRS slepenā-
kajiem objektiem – militāra bāze ~ 200 ha 
platībā, kurā atradās trīs liela izmēra radioante-
nas, ar kuru palīdzību varēja noklausīties 
mobilo telefonu sarunas Baltijas jūras reģionā, 
pretinieku sakarus ar zemūdenēm, karabāzēm, 
kosmiskajiem pavadoņiem u.c. Mazāko no 
antenām armija demontēja un aizveda. Lielākā 
no antenām (SATURN, augstums – 47 m, 
svars > 600 t) ir lielākais šāda veida objekts 
Ziemeļeiropā un astotais lielākais pasaulē. 
Mūsdienās antenas apsaimnieko Ventspils 
Starptautiskais radioastronomijas centrs, kura 
zinātnieki pēta Visuma radiostarojumu. Iepriekš 
piesakoties, var doties izzinošā ekskursijā ar 
vietējo gidu, kuras laikā var uzkāpt līdz lielākās 
antenas zemspoguļa līmenim un iepazīt 
pazemes tuneli.  + 371 29230818.

7.   Sīkrags. Viens no vecākajiem lībiešu 
ciemiem, kas kā lībiešu apmetne pirmoreiz 
minēts 1387. gadā. 17. gs. Sīkragā atradās viena 
no svarīgākajām Ziemeļkurzemes sīkostām. Arī 
padomju laikos šī bija viena no retajām vietām 
Baltijas jūras krastā, kur atļāva individuālo zveju. 
Mūsdienās ciemā pastāvīgi dzīvo ap 10 cilvēki. 
Vēsturiskas ēkas nav tūrisma objekti. Dažas no 
tām atrodas sliktā stāvoklī.

8. Mazirbe. Vēsturiskajos avotos pirmoreiz 
pieminēta 1387. gadā. Pirmās neatkarīgās 
Latvijas laikā šis lībiešu zvejniekciems bija 
nozīmīgs industriālais, tirdzniecības un 
transporta krustpunkts. Padomju gados 
Mazirbes bijušās Jūrskolas ēkā (neparasti liela 
būve „Lībiešu krastā”, arī pamatskola) atradās 
Padomju armijas postenis – t.s. zastava, bet 
Ventspils – Kolkas ceļa malā – robežkontroles 
punkts. Pēc individuālās zvejas aizlieguma 
Baltijas jūrā, daudzi mazirbnieki pārcēlās uz 
Kolku. Apskatāms       Lībiešu tautas nams 
(atklāts 1939. gada 6. augustā) - ikgadējo 
Lībiešu svētku u.c. pasākumu norises vieta, kurā 

Interesanta ir Laivu kapsēta Mazirbes kāpās.

9. Mazirbes mēra akmeņi. ZA no Mazirbes 
luterāņu baznīcas, - starp dievnamu un 
Pakalnu mājām laukā redzami divi mēra 
akmeņi. Uz lielākā virsmas bijis (šobrīd izdzisis) 
teksts par lībiešiem, kurus pieveicis Zviedrijas 
karalis Kārlis IX un mēris. Pie lielākā akmens 
sāna atbalstīts otrs (vismazākais) mēra 
akmens, kas savulaik atradies pie blakus 
esošajām mājām. Izdzisušais teksts stāstījis par 
armijām, kas staigājušas pa Kurzemi, badu un 
mēri. Trešais – Lielais mēra akmens atrodas 
aiz         Mazirbes mācītājmuižas. Tajā iekaltais 
teksts (nedaudz saskatāms) ir vēstījums nākam-
ajām paaudzēm par vietējo mācītāju (mira no 
mēra) un pastorāta izveidi Sīkragā. Vienlaikus 
tas ir arī piemineklis sešiem plašākas apkārtnes 

draudzes mācītājiem. Visi trīs mēra akmeņi 
„stāsta” par 1710. gada Lielo mēri un teksti tajos 
iegravēti laikā no 1711. - 1734. gadam.

10. Šlīteres bāka. Otra Latvijas vecākā (1849. – 
1850. g.), visaugstāk (82 m v.j.l., t.sk. 32 m augsts 
tornis) esošā un iekšzemē vistālāk (5 km no jūras) 
celtā bāka. Tās bākuguni izslēdza 1999. g. un 
mūsdienās bāka kalpo kā lielisks skatu tornis un 
izstāžu zāle (šobrīd – Latvijas bākām un Baltijas 
jūras veidošanās vēsturei veltīta ekspozīcija). 
Skaidrā laikā no bākas labi redzams Irbes 
šaurums un Serves rags (Sāmsalā) ar Serves 
bāku. Pie bākas atrodas Šlīteres dabas taka, ko 
turpmāk (plānots ar 2013. g.) varēs iziet tikai 
nacionālā parka gida pavadībā Taka atrodas 
dabas rezervātā, kur 1923. g. dibināja Šlīteres 
dabas pieminekli. Apmeklētāji varēs iepazīt 
Šlīteres Zilos kalnus – Baltijas ledus ezera 
senkrasta stāvo krauju, nogāžu un platlapju 
mežus, avoksnāju, kaļķainu zāļu purvu, kā arī 
senas meliorācijas grāvju atliekas un satrupē-
jušos egļu stumbrus, kurus sagāza vējš 1969. gada 
orkāna laikā. Takas garums 1,2 km.   
+ 371 63286000.

11.   Košrags. Viens no jaunākajiem lībiešu 
zvejniekciemiem, kas sācis veidoties 17. gs. 
beigās. 19. – 20. gs. mijā Košrags bija iecienīta 
sāmsaliešu viesstrādnieku darba vieta. Košraga 
ēkas ir labā stāvoklī un tas ir viens no „atvērtāka-
jiem” Slīteres nacionālā parka ciemiem. Ejot pa 
ciemu, redzamas vairākas dzīvojamās ēkas, kas 
20. gs. sākumā celtas kā jaunsaimniecības 
(Vāldamō, Virgo) vai mazistabas (Fīlmaņi, 
Silkalni) un to saimniecības ēkas (Norpiedagi). 
Viena no lielākajām vecsaimniecībām un arī 
ciema vecākā sēta (vēsture zināma no 1680. gada) 
ir Anduļi. Tajā ietilpst dzīvojamā māja (~1909. g.), 
rija (1905. g.), klēts (19. gs. vidus) un dūmnams, 
kas  uzsliets  no  pārzāģētas  laivas.  Žokos  19. gs.  
vidū atradās lībiešu bērnu pirmā lasītmācīšanas 
skola. Tilmačos  ir saglabājušās vairākas 19.–20. gs.  
mijas ēkas.

12. Pitrags. Lībiešu zvejniekciems, kas kā 
apdzīvota vieta dokumentos minēts 1582. gadā. 
19. gadsimtā. 20. gados Pitragā bija 11 sētas, bet 
gadsimtu vēlāk – 12 vecsaimniecības un 38 
zvejnieku saimniecības. 19. – 20. gs. Pitrags bija 
pazīstams kā nozīmīgs laivu un kuģu būvniecības 
centrs. Iepretim ciemam jūrā ir nogrimuši daudzi 
kuģi un laivas, kuru atliekas dažkārt izskalo pēc 
vētrām. Mūsdienās Pitrags atdzīvojas g.k. vasaras 
laikā. Ciemā apskatāma Pitraga baptistu 
baznīca, kas celta 1902. g., bet atjaunota 1925. – 
1926. g. un neatkarīgās Latvijas laikā. Ziemeļ -
rietumos no tās (jūras virziens) redzami Kurgati - 
zvejnieka un zemkopja saimniecība, kas celta 
pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, ienesot 
„Lībiešu krastā” jaunu būvelementu – nošķeltu 
jumta galu. 

13. Zivju kūpināšana „Pie Andra” Pitragā. 
Pitraga „Krogos” tūristu grupām piedāvā stāstīju-
mu par piekrastes zvejniecības tradīcijām un 

dalību zivju kūpināšanas procesā. Degustāci-
jas. Saimnieks Andris Antmanis ir izveidojis ap 
20 lībiešu zvejniekciemiem raksturīgos 
saimniecību žogu paraugus.   + 371 26493087.

14. Saunags. Vēstures avotos pirmoreiz 
minēts 1310. gadā. Līdz 2. pasaules karam 
ciema iedzīvotāji nodarbojas g.k. ar zveju un 
kokapstrādi. Mūsdienās visa gada garumā 
apdzīvotas ir tikai sešas sētas. No ceļa 
redzamie Vecvalki ir zvejnieka un zemkopja 
saimniecība ar 1926. g. celto dzīvojamo māju 
un saimniecības ēkām (20. gs. pirmā puse).

15. Vaide. Lībiešu zvejniekciems, kas vēstures 
avotos minēts 16. gs. 80. gadu vidū. Purvzie-
du dzīvojamā mājā (celta 20. – 30. gados kā 
zvejnieka un zemkopja jaunsaimniecība) 
esošo Ragu kolekciju (> 550 aļņu, briežu un 
stirnu ragi) savācis lībietis Edgars Hausmanis. 
Te apskatāms lībiešu sētām raksturīgais žogs. 
Pie Vaides dīķa izveidota atpūtas vieta, bet tā 
ziemeļu krastā atrodas Vaides kapi (no 1928. g.) 
ar interesantiem koka krustiem.

16. Kolkasrags. Izteiktākais Latvijas 
piekrastes zemesrags, kur vērojama Baltijas 
jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra) 
viļņu saskares vieta. Vētru laikā te viens pret 
otru sitas līdz pat 7 metrus augsti viļņi. Rags kā 
zemūdens sēklis turpinās līdz 5 km attālajai 
Kolkas bākai. To cēla uz mākslīgas salas, ko 
uzbēra 1872. – 1875. g. Kad sala nosēdās, 
1883. g. uz tās uzcēla tagadējo – 21 m augsto 
bākas torni (izgatavots Sanktpēterburgā), kas 
sāka darboties 1884. g. 1. jūlijā. Mūsdienās uz 
salas atrodas bākas uzrauga ēka un vairākas 
saimniecības ēkas, kā arī iespaidīgs miglas 
zvans. Kolkasragā uzstādīts tēlnieka Ģ. Burvja 
piemineklis “Jūras paņemtajiem”, 
apskatāms koka kuģa vraks (domājams, - no 
19. gs.), akmens – Eiropas sirds, (Kr. 
Valdemārs šo vietu uzskatīja par Eiropas 
centru), Kr. Valdemāram veltītie informācijas 
stendi un kādreizējā PSRS armijas krasta 
apsardzes  spēku  bāze,  ko  Latvijas 
robežsardze izmanto mūsdienās. Migrāciju 
laikā Kolkasrags ir Ziemeļeiropas mērogā 
nozīmīga caurceļojošo gājputnu koncen-
trēšanās un atpūtas vieta. Kolkasragā 
izveidots apmeklētāju centrs un vasaras 
kafejnīca. Neparastas ir vētru izskalotās 
priedes liedagā! Kolkasraga apkārtnē zem 
ūdens atrodas Baltijas jūras lielākā kuģu 
kapsēta. Peldētājiem šī ir bīstama vieta 
nepastāvīgo straumju un kustīgo smilšu dēļ! 
Kolkasraga galā apskatāmas Vecās bākas 
drupas – 18. gs. celtā dienvidu torņa (ziemeļu 
torni noskaloja 19. gs. otrajā pusē) atliekas.   
+ 371 29149105.

17. Kolka. Vienīgais lībiešu zvejniekciems, 
kurā pēc PSRS pierobežas režīma izveides 
saglabājās intensīva saimnieciskā (t.sk. zivju 
pārstrāde) darbība. Arī cilvēku skaits Kolkā, 
gadsimta vidū nesamazinājās, bet gan 
pieauga. Padomju laikā Kolkasrags bija 

civilām personām grūti pieejama 
teritorija un Kolkā bija tikai dažas 

Kolka ir lielākā no „Lībiešu krasta” 
apdzīvotajām vietām.

18. Ūši. Viena no senākajām 
Kolkas māju vietām, kur izveidots 
Slīteres nacionālā parka teritorijā 
lielākais kempings. Ūšu saimniece 
Dženeta Marinska demonstrē 
Ziemeļkurzemes tradicionālā 
ēdiena – sklandraušu 
gatavošanas procesu un piedāvā 
maršrutu „Pastaiga industriālās 
Kolkas vēsturē” ar teatralizētiem 
elementiem un Latvijas labāko 
šprotu degustāciju. Tūristu 
grupām iepriekš jāpiesakās.  
 + 371 29475692.

19. Līvu centrs „Kūolka”. Atrodas 
Kolkas centrā, ēkā „Zītari”. Te 
savākta un eksponēta 19. – 20. gs. 

priekšmetu kolekcija, kā arī lībiešu 
garīgās kultūras liecinieki – 
grāmatas un raksti lībiešu valodā, 

Apskatāmi izslavēto kājgriežu 
iekārotie zābaki un zvejas cepure.   
+ 371 29198596.

20. Ēvažu stāvkrasts. Labiekārto-
ta dabas taka iepazīstina ar vienu 
no retajiem Rīgas jūras līča 
stāvkrastiem (līdz 15 m augsts) un 
piekrastes mežiem. Pa kāpnēm var 
nokāpt līdz neparastajai pludma-
lei ar šauru smilšu liedagu, kas 
vētru laikā pazūd jūras viļņos. 
Takas garums ir vienā virzienā ir 
0,3 km. Kolkas – Jūrmalas ceļa 
malā iekārtots autostāvlaukums 
(atrodas pie Slīteres nacionālā 
parka robežas).

Foto no A. Atmaņa arhīva

риторией для гражданских лиц, и в 
Колке было только несколько «офи-
циальных» пляжей. В наши дни Кол-
ка- крупнейшее из населенных мест 
Берега ливов. 

«Уши». 18. Один из самых старей-
ших дворов Колки, где создан круп-
нейший кемпинг на территории 
Слитерского национального парка. 
Хозяйка «Уши» Дженета Маринская 
демонстрирует процесс приготов-
ления Северокурземского тради-
ционного блюда – скландрауши и 
предлагает маршрут «Прогулка в 
историю индустриальной Колки» 
с театрализованными элементами 
и дегустацией лучших латвийских 
шпро тов. Для туристических групп 
не об ходима предварительная за-
пись. +371 29475692.

Центр ливов «Куолка» (Kūolka)19. . 
Находится в центре Колки, в здании 
«Зитари». Здесь собрана и представ-
лена коллекция этнографических 
предметов, характерных для ливов 
в XIX–XX вв., а также свидетели ду-
ховной культуры ливов – книги и 
письмена на ливском языке, а так-
же видеофильмы и аудиозаписи. 
Представлены сапоги, за которыми 
охотились лихие люди «каясгре-
зи» (ногорезы), и рыбацкая шапка. 
+371 29198596.

Эважский обрыв20. . Благоустро-
енная природная тропа знакомит с 
одним из редких обрывов Рижского 
морского залива (высотой до 15 м) 
и лесами побережья. По лестнице 
можно спуститься к необыкновен-
но узкой полоске песчаного пляжа, 
который во время шторма исчезает 
в морских волнах. Протяженность 
тропы – 0,3 км в одном направ-
лении. На обочине шоссе Колка –  
Юрмала обустроена автостоянка 
(находится у границы Слитерского 
национального парка).

Пурциемская тропа Белой дю21. 
ны. По всей своей протяженности 
тропа выстлана деревянными мост-
ками. Она извивается то вверх, то 
вниз, вдоль крутых берегов низовья 
Пилсупе и приоткрывает красивые 

(умер во время чумы) и о создании пастората в 
Сикрагсе. Одновременно камень является па-
мятником шести пасторам обширной окрестной 
общины. Все три камня повествуют о Большой 
эпидемии чумы 1710 года, и тексты высечены на 
них в период с 1711 по 1734 год.

Слитерский маяк10. . Второй из старейших в 
Латвии (1849–1850 гг.), самый высокий (82 м над 
уровнем моря, 32-метровая башня) и дальше 
всех стоящий на суше (5 км от моря) построен-
ный маяк. его огни выключены в 1999 г., и в наше 
время маяк служит смотровой вышкой и выста-
вочным залом (в настоящее время – экспозиция, 
посвященная маякам Латвии и истории станов-
ления Балтийского моря). В ясную погоду с маяка 
хорошо виден Ирбенский пролив и мыс Сырве 
(остров Сааремаа) с маяком Сырве. Рядом с 
маяком находится Слитерская природная тро
па, по которой (планируется в 2013 году) можно 
следовать только в сопровождении гида нацио-
нального парка. Тропа находится в природном 
заповеднике, где в 1923 г. основан Слитерский 
памятник природы. Посетители могут увидеть 
Слитерские Синие горы – крутой обрывистый 
берег ледяного Балтийского озера, склоновые 
и широколиственные леса, ключи, известковое 
травяное болото, а также остатки канав старин-
ной мелиорации и сгнившие еловые стволы, ко-
торые свалил ветер во время урагана 1969 года. 
Длина тропы 1,2 км. +371 63286000.

11.  Кошрагс. Один из молодых ливских ры-
бацких поселков, который начал образовываться 
в конце XVII века. На рубеже XIX–XX вв. Кошрагс 
был излюбленным местом работы гастарбайте-
ров из Сааремаа. Строения в Кошрагсе находят-
ся в хорошем состоянии, и он является одним 
из самых «открытых» поселков Слитерского 
национального парка. Идя по поселку, можно 
увидеть несколько жилых зданий, которые в 
начале 20 века построены как новые хозяй-
ства («Валдамо», «Вирго») или малокомнатные 
(«Филмани», «Силкални») и их хозяйственные 
постройки («Норпиедаги»). Одним из крупней-
ших старых хозяйств, а также самым старым 
двором в поселке (истории известен с 1680 года) 
является «Андули». В двор входит жилой дом 
(~1909 г.), рига (1905 г.), клеть (середина XIX в.) и 
коптильня, которая возведена из перепиленной 
лодки. В «Жоки» в середине XIX столетия нахо-
дилась первая школа для чтения ливских детей.  
В «Тилмачи» сохранилось несколько зданий, по-
строенных на рубеже 19–20 веков. 

Питрагс12. . Как населенное место ливский 
рыбацкий поселок упоминается в документах 
в 1582 году. В двадцатых годах XIX столетия в 
Питрагсе насчитывалось 11 дворов, а столети-
ем позже – 12 старых хозяйств и 38 рыбацких 
хозяйств. В XIX–XX вв. Питрагс был известен как 
важный центр строительства лодок и кораблей. 
В море, напротив поселка, затонуло много кора-
блей и лодок, останки которых иногда прибивает 
к берегу после шторма. В наши дни Питрагс ожи-
вает, главным образом, в летнее время. В посел-
ке можно осмотреть Питрагскую баптистскую 
церковь, которая построена в 1902 г., а восста-
новлена в 1925–1926 гг. во время независимости 
Латвии. К северо-западу от нее (направление к 
морю) видны «Кургати» – хозяйство рыбака и 
земледельца, которое построено в тридцатых 
годах прошлого столетия, привнеся Берегу ли-
вов новый элемент строительства – усеченный 
конец крыши. 

Копчение рыбы «У Андриса» в Питрагсе.13.  
В Питрагских «Крогах» туристическим группам 
предлагают рассказ о традициях прибрежного 
рыболовства и участие в процессе копчения 

рыбы. Дегустации. Хозяин Андрис Антма-
нис создал около 20 образцов заборов, ха-
рактерных для ливских рыбачьих хозяйств. 
+371 26493087.

Саунагс14. . Впервые в исторических источ-
никах упоминается в 1310 году. До Второй Ми-
ровой войны население поселка, главным об-
разом, занималось рыболовством и деревоо-
бработкой. В наши дни на протяжении года 
обитаемыми остаются только шесть дворов. 
Видимое с дороги «Вецвалки» – это рыбацкое 
и земледельческое хозяйство с построенным 
в 1926 году жилым домом и хозяйственными 
постройками (первая половина ХХ века). 

Вайде15. . Рыбацкий поселок ливов, кото-
рый упоминается в исторических источниках 
с середины XVI века. В жилом доме «Пурв
зиеды» (построен в 20–30 годах как новое 
хозяйство рыбака и земледельца) собрана 
ливом Эдгаром Хаусманисом коллекция ро
гов (более 550 рогов лосей, оленей и косуль). 
Здесь можно увидеть и характерный для 
ливских дворов забор. Около пруда Вайде 
обустроено место для отдыха, а на северном 
берегу пруда находится Вайдское кладбище  
(с 1928 года) с интересными деревянными 
крестами.

Колкасрагс16. . Наиболее выраженный мыс 
латвийского побережья, откуда видно место 
соприкосновения волн двух морей – Балтий-
ского моря (Великого моря) и Рижского мор-
ского залива (Малого моря). Во время шторма 
здесь бьются друг о друга волны высотой до 
7 метров. Мыс в виде подводной мели про-
тянулся на расстоянии 5 км до Колкского 
маяка. Маяк построен на искусственном 
острове, который был насыпан в 1872–1875 
гг. Когда остров осел, в 1883 г. на этом месте 
построили теперешнюю 21-метровую баш
ню маяка (изготовлена в Санкт-Петербурге), 
которая начала действовать 1 июля 1884 г.  
В наши дни на острове находится здание смо
трителя маяка и несколько хозяйственных 
построек, а также внушительный колокол 
на случай тумана. В Колкасрагсе установлен 
памятник работы скульптора г.Бурвиса «За
бранным морем», можно осмотреть остов 
деревянного корабля (предположительно 
19 в.), камень – Сердце Европы (K. Валдемар 
считал это место центром европы), информа-
ционные стенды, посвященные К. Валдемару, 
и базу сил береговой охраны армии быв
шего СССР, которую служба пограничной 
охраны Латвии использует и в наши дни. Во 
время миграции Колкасрагс – это важное ме-
сто концентрации и отдыха перелетных птиц в 
Североевропейском масштабе. В Колкасрагсе 
создан центр для посетителей, и работа-
ет летнее кафе. Необычны сосны, вымытые 
штормами на пляж! В окрестностях Колкас-
рагса под водой находится крупнейшее в Бал-
тийском море кладбище кораблей. Для плов-
цов – это опасное место из-за изменчивых 
течений и подвижного песка! В конце Колкас-
рагса можно осмотреть развалины Старого 
маяка – остатки построенной в XVIII столетии 
южной башни (северная башня вымыта во 
второй половине XIX века). +371 29149105.

Колка17. . единственный рыбацкий поселок 
ливов, в котором после введения пригра-
ничного режима СССР сохранялась интен-
сивная хозяйственная деятельность (в т.ч. 
по переработке рыбы). Количество жителей 
в Колке в середине столетия не изменилось, 
а, наоборот, увеличилось. В советское время 
Колкасрагс был практически закрытой тер-

1. Ventspils Ostas ielas promenāde. Viena no 
Latvijas skaistākajām krastmalu promenādēm. 
Meklējama Ventspils vecpilsētas ziemeļdaļā. Ostas 
ielas promenādes sākumu tās austrumdaļā iezīmē 
Tirgoņu dārzs (turpat Ventspils TIC) un 
Jūrakmens. Tā izdekorēta ar govju skulptūrām, 
pieminekļiem, strūklakām un ziedu kompozīci-
jām. Līdz pagājušā gadsimta vidum Ostas ielā 
atradās noliktavas - spīķeri, no kuriem daļa ir 
saglabājusies. Iepretim Livonijas ordeņa pilij 
uzstādīts Krišjānim Valdemāram veltītais 
piemineklis. Te meklējams kuģītis “Hercogs 
Jēkabs”.   

2. Ventspils Livonijas ordeņa pils. Pili cēla kā 
militāri stratēģisku objektu, tādēļ tā savā 
pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi dažādus laikus 
un varas. Celtne (pirmoreiz pieminēta 13. gs. 
beigās), neskatoties uz postošajiem kariem, ar 
nelielām izmaiņām ir saglabājusi savu ordeņa pils 
pamatapjomu un būtību, kas ir Latvijai unikāls 
gadījums! Dēvēta arī par Latvijas vecāko viduslai-
ku cietoksni. Kopš 2001. gada ēkā ir izveidots 
Ventspils muzejs – viens no modernākajiem 
Latvijā.   + 371 63622031. 

3. Ventspils Amatu nams. Atrodas Skolas ielā 3. 
Ēka ir vecākā Kurzemes hercogistes laikā celtā 
skolas ēka, kas saglabājusies līdz mūsdienām. 
Amatu mājā (kopš 2007. g.) ventiņu stāstnieces un 
zāļu sievas Līgas Reiteres vadībā var piedalīties 
skolas stundā un mācīties ventiņu valodu. No 
1849. – 1851. g. šeit mācījās Krišjānis Barons, par 
ko vēsta uz sienas uzstādītā piemiņas plāksne. Te 
atrodas foto, audēju un podnieku darbnīcas, kur 
var darboties un iegādāties Kurzemē ražotus 
suvenīrus (salons „Ventiņpūrlād”).   
+ 371 63620174.

4. Piejūras brīvdabas muzejs. Muzeja (dibināts 
1954. g.) krājums atspoguļo latviešu un lībiešu 
zvejnieku, jūrnieku un zemnieku tradīcijas, to 
dzīves vidi un veidu. Brīvdabā apskatāmas 
zvejnieku sētas ar tīklu būdām, dūmnamiem un 
kūpinātavām, klētīm u.c. Te izvietota zvejas laivu 
un Baltijā lielākā enkuru (> 100 eksemplāri, 
lielākais 22 t) kolekcija. Vējdzirnavas atvestas no 
Užavas pagasta. 19. gs. dzīvojamā „Smiltnieku” 
mājā apskatāmi autentiski sadzīves priekšmeti. 
Popularitāti  ir  ieguvis  brauciens  (1.  maijs  – 
31.  oktobris)  ar  mazbānīti  (sliežu  platums 
600 mm) pa 1,3 km garo Kalna līniju, kuras galā ir 
izveidots griezulis. Muzejēka ir uzcelta pēc 
bijušās Mazirbes dzelzceļa stacijas parauga. 
Muzeja daļa ietilpst Jūrmalas parkā (bērnu 
rotaļlaukumi un Enkuru taka).   + 371  63624467.

5. Oviši. Oviši (lībiski – Paţikmō) ir sens lībiešu 
zvejniekciems, kura iedzīvotāju skaits (līdzīgi kā 
citos lībiešu zvejniekciemos) 20. gs. laikā sarucis 
turpat 10 reizes.
       Ovišu bākas 38 m augstais mūra tornis 
(signāluguns - 33 m augstumā) celts 1814. g. un 
bez ievērojamām izmaiņām darbojas mūsdienās. 
Šī ir mūsu vecākā funkcionējošā bāka, kurā 
izvietota Latvijas bākām veltīta ekspozīcija.   
+ 371 63600364, 26264616. Jūras krastā iepretim 

Ovišiem atrodas izteikts zemes rags – Ovišrags, 
- laba putnu vērošanas vieta. 
Atrodas        Ovišu dabas liegumā.

6. Irbenes radioantenas, Irbenes armijas 
pilsētiņa „Zvaigznīte”. Viens no PSRS slepenā-
kajiem objektiem – militāra bāze ~ 200 ha 
platībā, kurā atradās trīs liela izmēra radioante-
nas, ar kuru palīdzību varēja noklausīties 
mobilo telefonu sarunas Baltijas jūras reģionā, 
pretinieku sakarus ar zemūdenēm, karabāzēm, 
kosmiskajiem pavadoņiem u.c. Mazāko no 
antenām armija demontēja un aizveda. Lielākā 
no antenām (SATURN, augstums – 47 m, 
svars > 600 t) ir lielākais šāda veida objekts 
Ziemeļeiropā un astotais lielākais pasaulē. 
Mūsdienās antenas apsaimnieko Ventspils 
Starptautiskais radioastronomijas centrs, kura 
zinātnieki pēta Visuma radiostarojumu. Iepriekš 
piesakoties, var doties izzinošā ekskursijā ar 
vietējo gidu, kuras laikā var uzkāpt līdz lielākās 
antenas zemspoguļa līmenim un iepazīt 
pazemes tuneli.  + 371 29230818.

7.   Sīkrags. Viens no vecākajiem lībiešu 
ciemiem, kas kā lībiešu apmetne pirmoreiz 
minēts 1387. gadā. 17. gs. Sīkragā atradās viena 
no svarīgākajām Ziemeļkurzemes sīkostām. Arī 
padomju laikos šī bija viena no retajām vietām 
Baltijas jūras krastā, kur atļāva individuālo zveju. 
Mūsdienās ciemā pastāvīgi dzīvo ap 10 cilvēki. 
Vēsturiskas ēkas nav tūrisma objekti. Dažas no 
tām atrodas sliktā stāvoklī.

8. Mazirbe. Vēsturiskajos avotos pirmoreiz 
pieminēta 1387. gadā. Pirmās neatkarīgās 
Latvijas laikā šis lībiešu zvejniekciems bija 
nozīmīgs industriālais, tirdzniecības un 
transporta krustpunkts. Padomju gados 
Mazirbes bijušās Jūrskolas ēkā (neparasti liela 
būve „Lībiešu krastā”, arī pamatskola) atradās 
Padomju armijas postenis – t.s. zastava, bet 
Ventspils – Kolkas ceļa malā – robežkontroles 
punkts. Pēc individuālās zvejas aizlieguma 
Baltijas jūrā, daudzi mazirbnieki pārcēlās uz 
Kolku. Apskatāms       Lībiešu tautas nams 
(atklāts 1939. gada 6. augustā) - ikgadējo 
Lībiešu svētku u.c. pasākumu norises vieta, kurā 

Interesanta ir Laivu kapsēta Mazirbes kāpās.

9. Mazirbes mēra akmeņi. ZA no Mazirbes 
luterāņu baznīcas, - starp dievnamu un 
Pakalnu mājām laukā redzami divi mēra 
akmeņi. Uz lielākā virsmas bijis (šobrīd izdzisis) 
teksts par lībiešiem, kurus pieveicis Zviedrijas 
karalis Kārlis IX un mēris. Pie lielākā akmens 
sāna atbalstīts otrs (vismazākais) mēra 
akmens, kas savulaik atradies pie blakus 
esošajām mājām. Izdzisušais teksts stāstījis par 
armijām, kas staigājušas pa Kurzemi, badu un 
mēri. Trešais – Lielais mēra akmens atrodas 
aiz         Mazirbes mācītājmuižas. Tajā iekaltais 
teksts (nedaudz saskatāms) ir vēstījums nākam-
ajām paaudzēm par vietējo mācītāju (mira no 
mēra) un pastorāta izveidi Sīkragā. Vienlaikus 
tas ir arī piemineklis sešiem plašākas apkārtnes 

draudzes mācītājiem. Visi trīs mēra akmeņi 
„stāsta” par 1710. gada Lielo mēri un teksti tajos 
iegravēti laikā no 1711. - 1734. gadam.

10. Šlīteres bāka. Otra Latvijas vecākā (1849. – 
1850. g.), visaugstāk (82 m v.j.l., t.sk. 32 m augsts 
tornis) esošā un iekšzemē vistālāk (5 km no jūras) 
celtā bāka. Tās bākuguni izslēdza 1999. g. un 
mūsdienās bāka kalpo kā lielisks skatu tornis un 
izstāžu zāle (šobrīd – Latvijas bākām un Baltijas 
jūras veidošanās vēsturei veltīta ekspozīcija). 
Skaidrā laikā no bākas labi redzams Irbes 
šaurums un Serves rags (Sāmsalā) ar Serves 
bāku. Pie bākas atrodas Šlīteres dabas taka, ko 
turpmāk (plānots ar 2013. g.) varēs iziet tikai 
nacionālā parka gida pavadībā Taka atrodas 
dabas rezervātā, kur 1923. g. dibināja Šlīteres 
dabas pieminekli. Apmeklētāji varēs iepazīt 
Šlīteres Zilos kalnus – Baltijas ledus ezera 
senkrasta stāvo krauju, nogāžu un platlapju 
mežus, avoksnāju, kaļķainu zāļu purvu, kā arī 
senas meliorācijas grāvju atliekas un satrupē-
jušos egļu stumbrus, kurus sagāza vējš 1969. gada 
orkāna laikā. Takas garums 1,2 km.   
+ 371 63286000.

11.   Košrags. Viens no jaunākajiem lībiešu 
zvejniekciemiem, kas sācis veidoties 17. gs. 
beigās. 19. – 20. gs. mijā Košrags bija iecienīta 
sāmsaliešu viesstrādnieku darba vieta. Košraga 
ēkas ir labā stāvoklī un tas ir viens no „atvērtāka-
jiem” Slīteres nacionālā parka ciemiem. Ejot pa 
ciemu, redzamas vairākas dzīvojamās ēkas, kas 
20. gs. sākumā celtas kā jaunsaimniecības 
(Vāldamō, Virgo) vai mazistabas (Fīlmaņi, 
Silkalni) un to saimniecības ēkas (Norpiedagi). 
Viena no lielākajām vecsaimniecībām un arī 
ciema vecākā sēta (vēsture zināma no 1680. gada) 
ir Anduļi. Tajā ietilpst dzīvojamā māja (~1909. g.), 
rija (1905. g.), klēts (19. gs. vidus) un dūmnams, 
kas  uzsliets  no  pārzāģētas  laivas.  Žokos  19. gs.  
vidū atradās lībiešu bērnu pirmā lasītmācīšanas 
skola. Tilmačos  ir saglabājušās vairākas 19.–20. gs.  
mijas ēkas.

12. Pitrags. Lībiešu zvejniekciems, kas kā 
apdzīvota vieta dokumentos minēts 1582. gadā. 
19. gadsimtā. 20. gados Pitragā bija 11 sētas, bet 
gadsimtu vēlāk – 12 vecsaimniecības un 38 
zvejnieku saimniecības. 19. – 20. gs. Pitrags bija 
pazīstams kā nozīmīgs laivu un kuģu būvniecības 
centrs. Iepretim ciemam jūrā ir nogrimuši daudzi 
kuģi un laivas, kuru atliekas dažkārt izskalo pēc 
vētrām. Mūsdienās Pitrags atdzīvojas g.k. vasaras 
laikā. Ciemā apskatāma Pitraga baptistu 
baznīca, kas celta 1902. g., bet atjaunota 1925. – 
1926. g. un neatkarīgās Latvijas laikā. Ziemeļ -
rietumos no tās (jūras virziens) redzami Kurgati - 
zvejnieka un zemkopja saimniecība, kas celta 
pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, ienesot 
„Lībiešu krastā” jaunu būvelementu – nošķeltu 
jumta galu. 

13. Zivju kūpināšana „Pie Andra” Pitragā. 
Pitraga „Krogos” tūristu grupām piedāvā stāstīju-
mu par piekrastes zvejniecības tradīcijām un 

dalību zivju kūpināšanas procesā. Degustāci-
jas. Saimnieks Andris Antmanis ir izveidojis ap 
20 lībiešu zvejniekciemiem raksturīgos 
saimniecību žogu paraugus.   + 371 26493087.

14. Saunags. Vēstures avotos pirmoreiz 
minēts 1310. gadā. Līdz 2. pasaules karam 
ciema iedzīvotāji nodarbojas g.k. ar zveju un 
kokapstrādi. Mūsdienās visa gada garumā 
apdzīvotas ir tikai sešas sētas. No ceļa 
redzamie Vecvalki ir zvejnieka un zemkopja 
saimniecība ar 1926. g. celto dzīvojamo māju 
un saimniecības ēkām (20. gs. pirmā puse).

15. Vaide. Lībiešu zvejniekciems, kas vēstures 
avotos minēts 16. gs. 80. gadu vidū. Purvzie-
du dzīvojamā mājā (celta 20. – 30. gados kā 
zvejnieka un zemkopja jaunsaimniecība) 
esošo Ragu kolekciju (> 550 aļņu, briežu un 
stirnu ragi) savācis lībietis Edgars Hausmanis. 
Te apskatāms lībiešu sētām raksturīgais žogs. 
Pie Vaides dīķa izveidota atpūtas vieta, bet tā 
ziemeļu krastā atrodas Vaides kapi (no 1928. g.) 
ar interesantiem koka krustiem.

16. Kolkasrags. Izteiktākais Latvijas 
piekrastes zemesrags, kur vērojama Baltijas 
jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra) 
viļņu saskares vieta. Vētru laikā te viens pret 
otru sitas līdz pat 7 metrus augsti viļņi. Rags kā 
zemūdens sēklis turpinās līdz 5 km attālajai 
Kolkas bākai. To cēla uz mākslīgas salas, ko 
uzbēra 1872. – 1875. g. Kad sala nosēdās, 
1883. g. uz tās uzcēla tagadējo – 21 m augsto 
bākas torni (izgatavots Sanktpēterburgā), kas 
sāka darboties 1884. g. 1. jūlijā. Mūsdienās uz 
salas atrodas bākas uzrauga ēka un vairākas 
saimniecības ēkas, kā arī iespaidīgs miglas 
zvans. Kolkasragā uzstādīts tēlnieka Ģ. Burvja 
piemineklis “Jūras paņemtajiem”, 
apskatāms koka kuģa vraks (domājams, - no 
19. gs.), akmens – Eiropas sirds, (Kr. 
Valdemārs šo vietu uzskatīja par Eiropas 
centru), Kr. Valdemāram veltītie informācijas 
stendi un kādreizējā PSRS armijas krasta 
apsardzes  spēku  bāze,  ko  Latvijas 
robežsardze izmanto mūsdienās. Migrāciju 
laikā Kolkasrags ir Ziemeļeiropas mērogā 
nozīmīga caurceļojošo gājputnu koncen-
trēšanās un atpūtas vieta. Kolkasragā 
izveidots apmeklētāju centrs un vasaras 
kafejnīca. Neparastas ir vētru izskalotās 
priedes liedagā! Kolkasraga apkārtnē zem 
ūdens atrodas Baltijas jūras lielākā kuģu 
kapsēta. Peldētājiem šī ir bīstama vieta 
nepastāvīgo straumju un kustīgo smilšu dēļ! 
Kolkasraga galā apskatāmas Vecās bākas 
drupas – 18. gs. celtā dienvidu torņa (ziemeļu 
torni noskaloja 19. gs. otrajā pusē) atliekas.   
+ 371 29149105.

17. Kolka. Vienīgais lībiešu zvejniekciems, 
kurā pēc PSRS pierobežas režīma izveides 
saglabājās intensīva saimnieciskā (t.sk. zivju 
pārstrāde) darbība. Arī cilvēku skaits Kolkā, 
gadsimta vidū nesamazinājās, bet gan 
pieauga. Padomju laikā Kolkasrags bija 

civilām personām grūti pieejama 
teritorija un Kolkā bija tikai dažas 

Kolka ir lielākā no „Lībiešu krasta” 
apdzīvotajām vietām.

18. Ūši. Viena no senākajām 
Kolkas māju vietām, kur izveidots 
Slīteres nacionālā parka teritorijā 
lielākais kempings. Ūšu saimniece 
Dženeta Marinska demonstrē 
Ziemeļkurzemes tradicionālā 
ēdiena – sklandraušu 
gatavošanas procesu un piedāvā 
maršrutu „Pastaiga industriālās 
Kolkas vēsturē” ar teatralizētiem 
elementiem un Latvijas labāko 
šprotu degustāciju. Tūristu 
grupām iepriekš jāpiesakās.  
 + 371 29475692.

19. Līvu centrs „Kūolka”. Atrodas 
Kolkas centrā, ēkā „Zītari”. Te 
savākta un eksponēta 19. – 20. gs. 

priekšmetu kolekcija, kā arī lībiešu 
garīgās kultūras liecinieki – 
grāmatas un raksti lībiešu valodā, 

Apskatāmi izslavēto kājgriežu 
iekārotie zābaki un zvejas cepure.   
+ 371 29198596.

20. Ēvažu stāvkrasts. Labiekārto-
ta dabas taka iepazīstina ar vienu 
no retajiem Rīgas jūras līča 
stāvkrastiem (līdz 15 m augsts) un 
piekrastes mežiem. Pa kāpnēm var 
nokāpt līdz neparastajai pludma-
lei ar šauru smilšu liedagu, kas 
vētru laikā pazūd jūras viļņos. 
Takas garums ir vienā virzienā ir 
0,3 km. Kolkas – Jūrmalas ceļa 
malā iekārtots autostāvlaukums 
(atrodas pie Slīteres nacionālā 
parka robežas).

Foto no A. Atmaņa arhīva



ТУРИСТИЧеСКИе УСЛУГИ

21. Pūrciema Baltās kāpas taka. Taka visā 
garumā veidota no koka laipām. Tā izvijas 
augšup un lejup gar Pilsupes lejteces 
stāvajiem krastiem un atklāj skaistus skatus 
uz trīs balto smilšu atsegumiem (lielākais no 
tiem – t.s. Baltā kāpa). Apkaimes kāpu 
masīvs ir veidojies Litorīnas jūras periodā 
pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Takas 
apkārtnē ir atrastas akmens laikmeta 
apmetnes liecības. Takas apskatei ir jāatvēl 
pusstunda.  

22.    Dundagas pils. Viena no lielākajām 
Kurzemes pilīm, kas līdz mūsdienām 
saglabājusies salīdzinoši labā stāvoklī. 13. gs. 
vidū Rīgas domkapituls uzsāka tās būvniecī-
bu. 1434. g. Dundagas muižas īpašumus 
iegādājas Kurzemes bīskaps. Laikā no 16. – 
20. gs. te saimnieko muižnieku Maidelu 
un Ostenu - Zakenu dzimtas pārstāvji. 
Dundagas pils ir divas reizes nodegusi un 
daudzkārt pārbūvēta. Pēdējā pārbūve 

notika pēc 1905. g. dedzināšanas. Interesan-
tas ir pie pils durvīm iemūrētās akmens 
stēlas ar bruņinieka (kreisajā pusē) un 
bīskapa (labajā pusē) tēliem. Pils pazīstama 
ar nostāstiem par rūķīšu kāzām un Zaļo 
jumpravu. Te atrodas Dundagas mūzikas un 
mākslas skola, viesnīca un viesību zāles, 
Dundagas TIC un dažādas ekspozīcijas. 
Ieteicama pils apskate vietējā gida pavadībā.   
+ 371 29444395, 63232293. Pili ieskauj 
parks, kura  pirmsākumi  ir  meklējami  jau 
17. gs. Tam cauri tek Pāces upīte, kuras 
uzdambējums veido Dundagas dīķi. Dīķī uz 
mākslīgas salas redzams Kalnadārza 
pilskalns. Parkā joprojām zaļo (daži lielākie 
zari ir nolūzuši) t.s. “Rubļa ozols”, kura attēls 
bija uz 1919. g. izdotās Latvijas simts rubļu 
naudaszīmes.

23.  Dundagas luterāņu baznīca. 
Dievnams uzcelts 1766. g., bet tā tornis tapis 
1897. gadā. Ērģeļu meistara Anša Dinsberga 

1859. g. būvētās ērģeles uzskata par vecāka-
jām latviešu meistara darinātajām Latvijas 
ērģelēm. Jaņa Rozentāla altārglezna 
“Lieldienu rīts” iesvētīta 1912. g. Baznīca ir 
apskatāma arī no iekšpuses.   
+ 371 29615990, 29444395.

  

www.celotajs.lv

Места для ночлега
345   «Райбие логи» – проспект Лиелайс, д. 61, Вентспилс. +371 29142327
285   «Закю юрас мая» – волость Таргале, Вентспилсский край. +371 29410163, 65152389 
194   «Упесални» – Мазирбе, Колкская волость, Дундагский край. +371 29259510
734   «Питаги» – Кошрагс, Колкская волость, Дундагский край. +371 29372728
822   «Колкас Витоли» – «Витоли», Колкская волость, Дундагский край, Колка. +371 29135764
255   «Уши» – Колкская волость, Дундагский край. +371 63276507, 29475692
145   «Клетниеки» – Гипка, Ройская волость, Ройский край. +371 26414763, 63200198
159  239   «Бральтируми» – Пурциемс, Ройская волость, Ройский край.  
+371 63254970, 28680133, 29212933
689   «Дзинтаркрастс» – Зоцене, Ройский край. +371 28600600
250   «Пуполи» – Дундагская волость, Дундагский край. +371 63242010, 26554001

Кабачки
20462  «Купфернамс» – ул. Карля, д. 5, Вентспилс. +371 63626999
20463  «Скродеркрогс» – ул. Скродеру, д. 6, Вентспилс. +371 63627634
20464  «Мелнайс Сивенс» – ул. Яня, д. 17, Вентспилс. +371 63622396, 22015754
20465  «Бугиньш» – ул. Лиела, д. 1/3, Вентспилс. +371 25552958, 26740082
20461  «Зитари» – ул. Селгас, д. 57, Роя. +371 63269256
20307  «Миеластс звейниеку сета» – ул. Юрас, д. 6, Роя, Талсинский край. +371 29477602

Магазины: в Вентспилсе, Мазирбе, Колке, Гипке, Кальки, Анце, Дундаге

Благоустроенные места отдыха в Колкасрагсе

Интересные мероприятия
∙ День путешественников в Слитере и День Дундагского замка в начале июня
∙ Завершение веломарафона «Тропа барона» в Дундаге, в июле
∙ Праздник ливов в Мазирбе, первая суббота августа

Туристическая информация
 Вентспилсский ТИЦ, www.visitventspils.com, tourism@ventspils.lv, ул. Дарзу, д. 6, Вентспилс, +371 63622263; 63607664; 29232226
 Дундагский ТИЦ, www.ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv, tic@dundaga.lv, ул. Пилс, Дундагский замок, +371 29444395; 63232293
 Колкасрагский Центр посетителей, www.kolkasrags.lv, kolkacape@inbox.lv, +371 29149105

Полезная информация
www.celotajs.lv («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs)
www.dundaga.lv (Дундага)

“Lauku ceļotājs”
улица Kalnciema 40, Рига, Латвия, LV-1046
T: +371 67617600, Ф: +371 67830041 
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Текст/фото: Юрис Смалинскис («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs). Материал подготовлен при 
информационной поддержке Вентспилсского (Уна Либовская, Эрика Клапаре) и Дундагского (Аланда Пулиня) 

ТИЦ. Информацией поделились Лига Рейтере, Дженета Маринская, Гунита Ансоне и Янис Дамбитис. 
Актуальность информации соответствует ситуации во время обследования маршрута летом 2012 года.

www.livones.lv (Ливы)
www.slitere.lv (Слитерский национальный парк)

виды на три белых песчаных обнажения (самое 
крупное из них и есть Белая дюна). Окрестный 
дюнный массив образовался в период Литорин-
ского моря нескольких тысяч лет тому назад. 
В окрестностях тропы найдены свидетельства 
поселения эпохи каменного века. Необходимое 
время для осмотра тропы примерно полчаса.

22.  Дундагский замок. Один из крупнейших 
замков Курземе, сохранившийся до наших дней 
в сравнительно хорошем состоянии. В середине 
XIII века Рижский домский капитул приступил 
к строительству замка. В 1434 году Дундагское 
поместье купил епископ Курляндии. В период 
с XVI –XX вв. здесь хозяйничали представители 
рода Майделов и Остен-Сакен. Дундагский замок 
дважды сгорал и многократно перестраивался. 
Последний раз замок перестраивался после со-
жжения в 1905 году. Интерес представляют две 
стелы из песчаника по обе стороны входных 
дверей с фигурными рельефами рыцаря (с ле-
вой стороны) и епископа (с правой стороны). 
Замок известен легендами о свадьбе гномов и 
Зеленой деве. Сегодня в замке находится Дун-

дагская музыкальная и художественная школа, 
гостиница и зал для торжеств, Дундагский ТИЦ и 
представлены разные экспозиции. Осмотр замка 
рекомендуется в сопровождении местного гида. 
+371 29444395, 63232293. Замок окружает парк, 
истоки которого относятся к XVII веку. Через парк 
течет речушка Паце, запруда на которой образу-
ет Дундагский пруд. С искусственного острова в 
пруду видно городище Калнадарзс. В парке по-
прежнему зеленеет (некоторые большие ветки 
обломались) так называемый «Рублёвый дуб», 
изображение которого находилось на выпущен-
ном в 1919 году денежном знаке – латвийские сто 
рублей.

23.  Дундагская лютеранская церковь. 
Храм построен в 1766 г., а колокольня возво-
дилась в 1897 году. Орган, построенный в 1859 
году органным мастером Ансисом Динсбергсом, 
считается старейшим органом Латвии работы 
латышского мастера. Запрестольный образ 
«Пасхальное утро» создан Янисом Розенталсом 
в 1912 году. Церковь можно осмотреть изнутри. 
+371 29615990, 29444395.




