Mūsdienās dzīve ciemā vairs nav tik dinamiska, taču rosība nav izsīkusi.
Darbojas tautas nams, sabiedriskās organizācijas, privātie tūrisma uzņēmēji,
kā arī luterāņu baznīca un LELB Rekolekciju centrs. Kādreizējā dzelzceļa
stacijas ēka nav saglabājusies, bet tās kopiju var aplūkot Ventspils brīvdabas
muzejā. Ciemā ir ap 60 saimniecību. Siltajā gada laikā ierodas vasarnieki un
tūristi, un tad iedzīvotāju skaits būtiski pieaug.
✳LĪBIEŠU TAUTAS NAMS / LĪVÕD ROVKUODĀ
Uzcelts 1939. g. «ar savas tēvzemes Latvijas un ar savu radu tautu somu,
igauņu un ungāru palīdzību», kā vēsta uzraksts pie nama ieejas. Mūsdienās
nams joprojām ir nozīmīgs lībiešu kultūras centrs. Katru gadu augusta
pirmajā sestdienā te notiek vērienīgi Lībiešu svētki. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. ➐ 28603233, 29110828 ➈ievacdf@parks.lv
➉ www.livones.net ➆Mazirbe, ➢57.683586, 22.317673

CEĻOJUMS PA LĪBIEŠU KRASTU /
REIZ PIDS LĪVÕD RANDÕ

Ovīši / Paţīkmō – Lūžņa / Lūž – Miķeļtornis / Pizā –
Lielirbe / Īra – Jaunciems / Ūžkilā – Sīkrags / Sīkrõg –
Mazirbe / Irē – Košrags / Kuoštrõg – Pitrags / Pitrõg –
Saunags / Sǟnag – Vaide / Vaid – Kolka / Kūolka –
Melnsils / Mustānum – Ģipka / Gipk
Maršruts ved pa senajiem lībiešu zvejniekciemiem Dundagas novadā no
Sīkraga līdz Kolkai Dižjūras krastā un no Kolkas līdz Ēvažiem Mazjūras pusē,
ietverot arī nedaudz iekšzemē esošo Dūmeli. Daļa no Lībiešu krasta ciemiem
atrodas ārpus Dundagas novada – līdz Ovīšiem Ventspils virzienā un līdz Ģipkai Rojas virzienā. Katrs ciems glabā ko īpašu no senās zvejniekvides ainavu
un būvniecības iezīmju atturīgā šarma. No Šlīteres bākas (5 km no jūras, pie
Mazirbes – Dundagas ceļa) var palūkoties uz biezajiem Undžavas mežiem,
kas pirms ceļu izbūves bija grūti šķērsojama robežšķirtne starp arājiem kalnā
jeb Dundagas pacēlumā un lībiešu zvejniekiem piekrastē.
Lībieši ir Baltijas jūras somu tauta, kas izveidojusies Latvijas teritorijā pirms
vairāk nekā 1000 g., apdzīvojot lielas platības Vidzemē un Kurzemē. Diemžēl
19. gs. vidū tās bija stipri sarukušas, aptverot tikai nelielu apgabalu Vidzemē
un 14 Ziemeļkurzemes zvejniekciemus no Ovīšiem līdz Ģipkai, ko mūsdienās
saucam par Lībiešu krastu.
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Lībieši ir Latvijas pamattauta, kas, spītējot etniskajai un lingvistiskajai
asimilācijai, kariem un padomju okupācijai, joprojām ir dzīva, rosīga, ar
dziļām kultūras tradīcijām, ar lielu lomu latviešu valodas un kultūras tapšanā.
Mūsdienās lībieši ir viena no skaitliski mazākajām Eiropas tautām – ap 250,
turklāt sazināties lībiski spēj vien ap 20 cilvēku.
Valsts valodas likuma 4. pants garantē lībiešu valodas aizsardzību un attīstību.
Lībieši ir iekļauti Latvijas Republikas Satversmes preambulā un Latvijas
kultūras kanonā. Lībiešu kultūrtelpa kopš 2018. g. ir iekļauta Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā un pretendē uz iekļūšanu
prestižajā UNESCO kultūras mantojuma sarakstā.
Mūsdienās darbojas lībiešu sabiedriskās organizācijas, savu misiju joprojām
pilda 1939. g. celtais Lībiešu tautas nams Mazirbē. 2019. g. atvērts moderns
Lībiešu saieta nams Kolkā. Notiek bērnu un jauniešu vasaras nometnes,
muzikālo mantojumu kopj un attīsta kori un folkloras kopas, tiek apgūta
valoda, veidoti mācību materiāli, izdotas grāmatas. Starptautiski nozīmīga ir
LU Lībiešu institūta nodibināšana 2018. g. Tas ir vienīgais šāda veida institūts
pasaulē, un tā darbības centrā ir lībiešu valodas un kultūras pētniecība.
✱ĶIKANUPE – GĀJĒJU TILTIŅŠ / KIKKÕN JOUG – RIEKKĒJIZT SĪLDA
Šķērso upi pa kādreizējo šaursliežu dzelzceļa (sliežu platums 600 mm,
kalpoja līdz 1963. g.) trasi Ventspils – Mazirbe – Stende. Ar velosipēdu vai
kājām pa stigu un zemes ceļu var nokļūt līdz tiltam pār Irbes upi Ventspils
virzienā vai pretējā – līdz Mazirbei un Kolkai. ➢57.653021, 22.200456
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SĪKRAGS / SĪKRÕG

Viena no vecākajām lībiešu apmetnēm, kas minēta jau 1387. g. 17. gs.
nozīmīga sīkosta. Domājams, ka 17. gs. 2. pusē te atradusies Irbes draudzes
pirmā baznīca. Latvijas Republikas laikā 20. gs. 20.–30. gados te darbojās ap
60 zvejnieku, 1922. g. ciemā izveidoja pirmo lībiešu kori. No 193 iedzīvotājiem 85 bija lībieši. Pirms Otrā pasaules kara gandrīz visās lībiešu ģimenēs
galvenokārt sazinājās lībiski. Sīkragā salīdzinājumā ar citiem lībiešu ciemiem
sadzīvē visilgāk lietoja lībiešu valodu.
Sīkragā dzimusi un augusi mūziķe, diriģente Hilda Grīva (1910–1984), valodas teicējs,
dzejnieks Pēteris Dambergs (1909–1987), grafiķe Baiba Damberga (dz. 1957).
Mūsdienās ciems atdzīvojas vasarās, te ir viesu māja, garām ved Mazbānīša
dabas taka – velomaršruts, kādreizējās dzelzceļa stacijas vietā ir uzstādīts
piemiņas akmens. Pastāvīgi ciemā dzīvo tikai dažas ģimenes. Valsts nozīmes
pilsētbūvniecības piemineklis: saglabājamas vēsturiskās celtnes, apbūves
struktūra, ceļu tīkls, ainava. ➢57.660689, 22.226191
✲ MAZBĀNĪŠA DABAS TAKA / PIŠKĪZBŌN ILĀ RADĀ
Posmu Sīkrags – Mazirbe iespējams mērot arī kājām vai ar velo pa bijušo
Ziemeļkurzemes šaursliežu dzelzceļa stigu. Mazbānītis kursēja no 1916.
līdz 1963.g. Pirms tam uz piekrastes ciemiem bija iespējams nokļūt tikai
ar zirgu pajūgiem vai kājām. Posmā no Sīkraga līdz Ķikanupei ar piemiņas
akmeni atzīmēta bijušās dzelzceļa stacijas vieta.
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✴ «STŪRĪŠI – BRANKI»: PRIEKŠMETU KOLEKCIJA, LĪBIEŠU ĒDIENI /
MUINIZT AŽĀD KUB, LĪVÕD SĪEMNĀIGAD
Senie sadzīves priekšmeti, stāsts par lībiešiem un Taizeļu dzimtu. Pusdienas, uzkodas, degustācijas Taizeļu dzimtas gaumē. Izcila garšu buķete!
Naktsmājas, pirts. Te viss ir sens un īsts! ➆mazirbe.branki@gmail.com
➉ http://branki.weebly.com ➐ 29469165 ➆«Branki», Mazirbe
➢57.683681, 22.315262
✵ LĪBIEŠU ETNOGRĀFISKĀ KOLEKCIJA / LĪVÕD ENTOGRĀFLI KUB
Atrodas 1880. g. celtās skolas palīgēkā. Priekšmeti savākti no Lībiešu
krasta ciemiem. Starptautiskā plenēra «Līvzeme» gleznu izstāde.
➐ 29463028, 20383578 ➈ nonika27@inbox.lv ➆«Mazirbes skola»,
Mazirbe, ➢57.67690, 22.31929
✶LAIVU KAPSĒTA / LŌJAD KĀLMADTARĀ
Padomju okupācijas gados bija aizliegts iet jūrā, taču Mazirbē varēja
zvejot stingrā robežsargu uzraudzībā. Jūrmalas mežā laivas nonāca
laikā, kad mainījās flote – vietā nāca jauni kuģīši, un vecos pameta mežā.
➢57.689470, 22.318753
✷BIJUSĪ JŪRSKOLAS ĒKA / JEDMILI MIERSKŪOL KUODĀ
1894.–1914. g. te izglītību ieguvuši teju 2000 profesionālu jūrnieku. Padomju
gados te atradās militārā bāze. Ēka ir sliktā stāvoklī. ➆«Mazirbes
Jūrskola», Mazirbe, ➢57.688169, 22.329645
✸ LUTERĀŅU BAZNĪCA UN MĀCĪTĀJMUIŽA /
LUTĀR PIVĀKUODA JA PÄPMȮIZÕ
Mūra baznīca (1868) laika gaitā vairākkārt cietusi, bet atkal atjaunota. Augstā
torņa dēļ kalpojusi arī kā orientieris jūrniekiem un zvejniekiem. 20. gs. 30.
gados dievkalpojumi notika arī lībiešu valodā, tos vadīja somu mācītājs
Helle Kalervo Ervie. Blakus esošajā mācītājmuižā 1923. g. 18. novembrī
iesvētīja zilibaltizaļo lībiešu karogu. Muižā tagad darbojas LELB Rekolekciju centrs. ➐ 29463028, 26549433 (Rekolekc. centrs) ➆«Mācītājmuiža»,
Mazirbe ➢57.671471, 22.330538 (baznīca) ➢57.672438, 22.334045
(Mācītājmuiža)
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Līdzās baznīcai atrodas vecie kapi ar apjomīgu pieminekli lībiešu kapteiņa
Andreja Bertholda vecākiem, populārā dziesmā apdziedātā Vecā Taizeļa
(pēc mājvārda), īstajā vārdā Nikes Freimaņa, kapavieta, kā arī mitoloģiskais
vilkača kaps.
✹ MĒRAKMEŅI / MĒRKIVĪD
Divi no akmeņiem atrodas luterāņu baznīcas A galā. Teksti latīņu val. par
1710.–1711. g. Lielo mēri vēsta, ka piekrastes lībiešus pieveicis zviedru
karalis Kārlis IX, bads un mēris, arī ziņas par mērī mirušo mācītāju
G. Jansenu un viņa dibināto pastorātu. Teksti vairs nav saskatāmi, taču
ir atšifrēti un zināmi. Trešais akmens atrodas uz privātās zemes pie
«Ķirškalnu» mājām. ➢57.67191, 22.33177
❀ VILKAČU PRIEDE / VĪLKATÕKST PIEDĀG
Aug šosejas Ventspils – Kolka malā. Priede ar augstām gaisa saknēm,
vairāk nekā 150 g. veca. Leģenda vēsta, ka cilvēks var pārvērsties par
vilkati, ja noteiktos apstākļos izlien cauri gaisa sakņu arkai.
➢57.67114, 22.30983
❁ PĒTEREZERA DABAS TAKA / PĒTÕRJŌRAD ILĀ RADĀ
Atrodas aptuveni pusceļā starp Mazirbi un Šlīteri. 3,5 km garā taka
iepazīstina ar Eiropā unikālo kangaru – vigu ainavu, kas veidojusies pirms
~ 6000 g., jūrai atkāpjoties. Vaļņveida kāpas – kangari un pārpurvotās
ieplakas starp tām – vigas bija cieši saistītas ar lībiešu dzīves ikdienu, un
katrai no tām dots skanīgs nosaukums lībiešu valodā.
➢57.654363, 22.270562
❂ ŠLĪTERES BĀKA UN DABAS IZGLĪTĪBAS CENTRS / ŠLĪTÕR BŌJK
Otra vecākā navigācijas būve Latvijā, vienīgā, kas atrodas tik atstatus
(5 km) no jūras – uz senā Baltijas Ledus ezera krasta. No augšējā stāva
var redzēt Sāmsalu Igaunijā (ap 33 km). Mūsdienās te ir Slīteres Nacionālā
parka Dabas izglītības centra «Slītere» mājvieta. ➆«Šlīteres bāka»,
Šlītere, ➢57.628549, 22.289181 Izstādes par Latvijas bākām un Baltijas
jūras vēsturi. Kukaiņu taka, Ozola namiņš, filma. Blakus bākai – Šlīteres
dabas taka, 1,2 km. ➢57.628744, 22.289097 ➐28385025
➈andra.ratkevica@daba.gov.lv ➉ www.daba.gov.lv ➉ www.slitere.lv

KOŠRAGS / KUOŠTRÕG

MAZIRBE / IRĒ

Viens no senākajiem un lielākajiem ciemiem, agrākais lībiešu kultūras un
sabiedriskās dzīves centrs. Mūsdienās to joprojām akcentē sabiedriskās organizācijas «Līvu (lībiešu) savienība – Līvõd Īt» atgūtais, 1939. g. celtais pasaulē
vienīgais Lībiešu tautas nams. Ciems izveidojies divās daļās – lībiskajā zvejniekciemā pie jūras un iekšzemes daļā ar Irbes baznīcu, mācītājmuižu, kapsētu
un krogu. Abām ciema daļām pa vidu stiepjas Kolkas – Ventspils šoseja.
Vēl 20. gs. 30. gados ciems bija strauji augošs ar 450 iedzīvotājiem. Te ražoja
ķieģeļus, zāģēja kokmateriālus, dzelzceļš savienoja Mazirbi ar Ventspili un
Dundagu. Darbojās zvejnieku kooperatīvs.
1923. g. te nodibināja sabiedrisko organizāciju «Līvõd Īt» («Lībiešu savienība»),
ar tās gādību 1939. g. tika uzcelts Lībiešu tautas nams.
Mazirbes «Ķesteros» dzimis Kārlis Stalte (1870–1947) – himnas teksta un
pirmās lībiešu ābeces autors, pirmais Lībiešu savienības vecākais, laikraksta
«Līvli» izdevējs, «Jaunās Derības» tulkotājs lībiešu valodā. Šeit dzīvojis arī
Mārtiņš Lepste (1881–1958), viens no pirmajiem Lībiešu savienības vecākajiem, kurš, braucot ar zirdziņu no ciema uz ciemu, mācījis lībiešu valodu.

PITRAGS / PITRÕG

Par Pitraga iesākumu ir nostāsts, ka te ieradušies četri brāļi sāmsalieši un
uzcēluši mājas. Pirmoreiz dokumentos ciems minēts 1582. g., bet 1826. g. te
bijušas 11 sētas ar 190 iedzīvotājiem. Pitradznieki bijuši aktīvākie protestētāji
pret Dundagas barona jaunajiem nomas līgumiem 1859. g., un dumpinieku
vadonis bijis Kolkas lībietis Nika Šūbergs (1833–1884). 1902. g. ciemā uzcelts
 baptistu lūgšanu nams, ➢57.704024, 22.387434.
Pitragu var dēvēt pat par lībiešu folkloras krātuvi, jo šeit dzimusi un dzīvojusi
izcilā lībiešu folkloras teicēja Marija Šaltjāre (1860–1930), kura dalījusies
ar vairāk nekā 200 pasakām un teikām, vairāk nekā 90 tautasdziesmām,
rotaļām, arī par lībiešu sadzīvi u. c. Populārākās no teikām ir «Kāzas jūrā» un
«Zilās govis».
1935. g. no 219 ciema iedzīvotājiem trešdaļa bijuši lībieši. Darbojās ķilavu
darbnīcas (kūres). Jūrā vēl redzamas mola paliekas, ko uzbūvēja mudas
vākšanai liesās zemes uzlabošanai. Pitraga sēkļos guļ daudz nogrimušu
kuģu, pēc vētrām var atrast to paliekas. Jau 1939. g. rudenī ciemā ierīkoja
PSRS militāro bāzi.
Mūsdienās arī šeit dzīve rosīga kļūst vasarās, pastāvīgo iedzīvotāju ir ap 30.
Ciema sākumu Košraga pusē iezīmē nelielā Pitragupe, saukta arī par Kukšupi.
➢57.704024, 22.387434
❄ ŽOGU KOLEKCIJA UN KŪPINĀTAS ZIVIS «PIE ANDRA PITRAGĀ» /
TARĀD KUB JA PEPĪŅTÕD KALĀD AŅDRÕKS JŪS PITRÕGÕL
Vairāk nekā 20 dažādu seno žogu paraugu, vienīgā šāda kolekcija Latvijā.
Par Lībiešu krasta kultūrvides saglabāšanu un daudzināšanu saņemta
kultūras zīme «Latviskais mantojums». Zivju kūpināšana, degustācija,
naktsmītnes. ➐ 26493087 ➈andrisantmanis@inbox.lv
➉http://www.pieandrapitraga.lv ➆«Krogi», Pitrags, ➢57.70172, 22.38596

 

SAUNAGS / SǞNAG
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Kuģošanas drošību apkārt ragam ilgstoši nodrošināja krasta bākas. 1532. g.
te uzcelts pirmais bākas tornis Latvijas teritorijā. 16. gs. vidū šeit bija divi
torņi – viens par otru augstāks. To gaismas veidoja vaduguns līniju pa sēkļa
asi. Pirmā torņa drupas tagad atrodas zem ūdens, bet otrā vēl redzamas
krastā. Mūsdienu bāka darbojas sēkļa galā uz 1872.–1875. g. izbūvētās
mākslīgās salas. Bākai joprojām ir svarīga nozīme drošā kuģošanā vienā
no bīstamākajām vietām Irbes jūras šaurumā.
Apmeklētāju un informācijas centrs darbojas visu gadu, vēsākajā laikā –
nedēļas nogalēs un pēc pieprasījuma ➐ 29149105 ➈kolkacape@inbox.lv
➉www.kolkasrags.lv ➢57.756522, 22.599943
Aktīvajā sezonā ragā var paēst un nakšņot t. s. muciņās. Izbraucieniem ar
laivu ➐ 29394504

Uzskata par jaunāko (no 17. gs.) lībiešu krasta ciemu. Košragā bijušas vēja un
ūdens dzirnavas, laivu būvētāji. Pavasaros piestāja laivas ar darba meklētājiem no Sāmsalas. 19. gs. vidū lībiešu bērni te apguva lasītprasmi pirmā
profesionālā lībiešu skolotāja Nika Polmaņa (1823–1903) vadībā: «Žoku»
mājā ap 1830. gadu tika ierīkotā pirmā skola lībiešu jūrmalciemos.
20. gs. 30. gados te izbūvēja ostu un molu mudas (jūras mēslu) savākšanai.
Tolaik ciemu regulāri apmeklēja arī somu un igauņu valodnieki, savācot
bagātīgu folkloras materiālu.
«Norpiedagos» dzīvojis viens no Lībiešu savienības dibinātājiem, laivu būvētājs
Didriķis Volganskis (1884–1968), bez kura grūti iedomājama 20. gs.
20.–30. gadu lībiešu kultūras un sabiedriskā dzīve. Viņa dēls – lībiešu kultūras
kopējs, mācītājs Somijā Edgars Vālgamā (1912–2003) – lībiski pārtulkojis
M. Lutera Mazo Katehismu (par kristīgās ticības pamatpatiesībām).
Šeit vairāk nekā citviet saimniecībām ir lībiešu cilmes vārdi: «Valdamo» –
baltās zemes (vāldamō), «Alabi» – vītoli (alāb), «Kūvali» – mēnesgaismas
(kūval), «Eļmi» – dzintari (eļm), «Norpiedagi» – jaunpriedes (nūorpiedāg) u.c.
Košrags arī mūsdienās atspoguļo senās apbūves tradīcijas, ir valsts
pilsētbūvniecības piemineklis. Senās saimniecības – «Anduļi», «Kinne Dīķi»,
«Tilmači» – ir saglabājušās un veido ciema centrālo daļu. Ceturtā vecsaimniecība – «Žoki» – ir atdzimusi uz vecajiem pamatiem. Pastāvīgi apdzīvotas
tikai dažas no ciema mājām, tāpat kā citos ciemos rosība te pieaug vasarās.
➢57.696021, 22.360464

Vēstures avotos pieminēts jau 1310. g. 1731. g. minētas 3 sētas: «Buncke
Pritiz», «Melcke Ans» un «Walke Angeck» («Bunkas», «Nigliņi» un «Valki»).
19. gs. pievienojās ceturtā – «Krūmiņi». Katrā sētā dzīvoja 16–17 cilvēku.
1936. g. ciemā darbojās pamatskola, bija veikals un brētliņu sālītava.
Te dzimis tālbraucējs kapteinis Arvīds Ludeviks (1912–1996). 1945. g. viņš
vadīja velkoni «Rota» ar latviešu bēgļiem no Ventspils uz Zviedriju. Kuģi
aizturēja, un kapteini izsūtīja uz Sibīriju. Šeit dzimis arī tālbraucējs kapteinis
Visvaldis Feldmanis (1938–2017), savulaik pārraudzījis Kolkas bāku.
Mūsdienās pastāvīgi te dzīvo vien kāds ducis cilvēku, taču vasarās ciems
zeļ un plaukst. Mājas ir labi uzturētas un sakoptas. Arī zveja nav aizmirsta.
➢57.717577, 22.429497

MAZJŪRAS KRASTS / PIŠKĪZ MIER RĀNDA
Pagriežoties no Kolkasraga uz līča pusi, pirmie 10 km joprojām ved pa
Slīteres Nacionālā parka piekrasti ar jūrā ieskalotām priedēm, gar bijušā zivju
ceha drupām, mūsdienās darbojošos zivju pārstrādes fabriku un laivu piestātni.
Ēvažu stāvkrasta apkaimē ir neparasti šaurs, smilšains liedags ar tam pāri
līkstošiem melnalkšņiem. Šis krasts padomju laikā (1940–1991) bija divkārt
slēgta teritorija, ko noteica gan pierobežas zona, gan dabas rezervāts.

 

❆ VAIDES DĪĶIS / VAID DĪK
Dīķis barojas no lielā Bažu purva ūdeņiem, notece uz jūru – pa Vecročupi.
Daudzveidīga zivju fauna. Putnu migrāciju laikā dīķi atpūtai izmanto
ūdensputni – pīles, gauras, lauči, gulbji. Regulāri dīķī novērojami bebri,
reizēm parādās ūdrs. ➢57.73051, 22.48136
DIŽJŪRAS KRASTS / SŪR MIER RĀNDA
Līdz Kolkasragam aizstiepjas plaši liedagi, kas pāriet zemās priekškāpās,
aiz kurām ir mežainas kāpas. Aptuveni 2 km garumā redzamas noskalotas
kāpas, bet aiz tām – Dumbrkalni – viens no augstākajiem piekrastes
mežaino kāpu masīviem.
❇ PRIEŽU DABAS TAKA / PIEGĀGÕD ILĀ RADĀ
Taka (1,2 km) atrodas pie Kolkasraga un ved cauri kāpu mežam uz
Dižjūras krastu. Īpaši skaisti te ir pavasarī un vasaras sākumā, kad zied
priedes un zemi zarotu priežu zari veido savdabīgus ziedošus paklājus.
Apskatāma viena no senākajām ieputinātajām priedēm jūras krastā,
saukta par «Priežu mammu». Tās vecumu lēš ap 200–300 g.
➢57.756372, 22.591003
❈ PUTNU VĒROŠANAS TORNIS / LĪNDÕD VAŅTLIMIZ TOŖŅ
Koka tornim ir 6 stāvi, augšējās platformas augstums – 16 m. Kolkasrags ir
starptautiski nozīmīga gājputnu koncentrēšanās un atpūtas vieta. Labākais
putnu vērošanas laiks – aprīļa vidus un oktobra sākums. ➢57.75742, 22.59194
❉ KOLKASRAGS / KŪOLKA NANĀ
Tā senais nosaukums Domesnes minēts jau ap 1040. g. Mērvalas rūnu
akmenī Zviedrijā. Izteiktākais zemesrags Latvijas piekrastē, Kurzemes
pussalas tālākais Z punkts, nozīmīga gājputnu koncentrēšanās vieta. Te
satiekas Baltijas jūra (Dižjūra / Sūr Mer) ar Rīgas jūras līča (Mazjūra /Piški
mer) ūdeņiem, bet vētrā cits pret citu triecas līdz 7 m augsti viļņi.
Sauszemes raga turpinājums – zemūdens sēklis ar dolomīta slieksni
pamatā – iestiepjas 6 km jūrā, 0,5–3 m dziļumā, tādēļ te ir viena no
bīstamākajām kuģošanas vietām Baltijas baseinā. Savus pētniekus
vēl gaida viena no lielākajām smiltīs ieskaloto seno kuģu zemūdens
kapsētām Baltijas jūrā. Tēlnieka Ģirta Burvja 2002. g. darinātais skulpturālais veidojums «Jūras paņemtiem» aicina pieminēt jūrā bojā gājušos
ļaudis un kuģus.

ԿZIVJU KŪPINĀŠANA UN DEGUSTĀCIJA /
KALĀD PEPĪŅTIMI JA KŌĻIMI

«PIE ANDRA PITRAGĀ» ➆ «Krogi», Pitrags ➐26493087
➈ andrisantmanis@inbox.lv ➉www.pieandrapitraga.lv
«ةPŪPOLI» ➆Kolka ➐27650997, 28311813 ➈ edijux@inbox.lv
➢57.72785, 22.58059
ؔ«JŪRMALNIEKI» ➆Mazirbe ➐ 22334904
➈ kempings.jurmalnieki@gmail.com ➉http://kempingsjurmalnieki.lv
«ثSUDRABKALNI» ➆Mazirbe ➐26114424
«جMADARAS» ➆Mazirbe ➐26465991
،KĀJĀMGĀJĒJU MARŠRUTS INDUSTRIĀLĀS KOLKAS VĒSTURĒ «No
Rēveles ķilavām līdz Rīgas zeltam». Latvijas labāko šprotu degustācija,
Dženeta Marinska ➆Kolka ➐29475692 ➉www.kolka.info

ԴKAFEJNĪCAS / KAFFÕKUODĀD

KOLKA / KŪOLKA

Pirmo reizi rakstos minēta 1387. g. kā «Domesnes», kas dokumentos lietots
līdz pat 20. gs. sākumam. 1770. g. Kolkā bijušas 4 sētas: «Krogi», «Ūši»,
«Vecvagari», «Kabriki». 1844. g. ierīkota ķesterskola, kurā par skolotāju
strādāja Nika Polmanis (1823–1903), bet pirmo skolas ēku uzcēla 1881. g.
Gandrīz pusgadsimtu par skolotāju tajā strādāja lībietis Kārlis Bernšteins
(1881–1951). 1935. g. no 343 iedzīvotājiem Kolkā 145 bijuši lībieši. 20. gs.
80. gados savā valodā te brīvi runājuši 13 lībieši.
Kolka ir vienīgais lībiešu ciems, kas turpināja attīstīties arī padomju režīma
apstākļos, jo kļuva par zvejnieku kolhoza centru. Uz šejieni 20. gs. 50. gados
pārcēlušies iedzīvotāji no citiem ciemiem, kuros okupācijas režīms aizliedza
piekrastes zveju.
Kolkā satikušās trīs kristīgo konfesiju baznīcas. ؉Luterāņu baznīca (1886)
ievērojama ar mākslinieces Helēnas Heinrihsones (dz.1948) modernā stilā
gleznoto altārgleznu, kādai līdzīga nav nevienā citā Latvijas dievnamā.
➐ 29787878, ➢57.750600, 22.593937. Kolkā ir vienīgais ؊pareizticīgo
dievnams (1892) Ziemeļkurzemes lībiešu jūrmalā. Savulaik draudzes locekļi
galvenokārt bija lībieši. ➐ 22070152 ➢57.748484, 22.592372. ؋Katoļu
baznīca (1935) būvēta no tēstiem guļbaļķiem Grīņu rezervāta teritorijā
Liepājas pusē, uz Kolku pārvesta 1997. g. ➐ 29793759, 29644609
➢57.738362, 22.583091.
Mūsdienās Kolka ar teju 700 iedzīvotājiem ir lielākā apdzīvotā vieta Lībiešu
krastā. Ciema zivsaimniecības kanti joprojām tur fabrikas «Līcis-93» cehs,
vietējie zvejnieki un zivju kūpinātāji, «Ūšos» var degustēt lībiešu ēdienus,
darbojas Lībiešu (līvu) savienības Līvõd Īt Kolkas grupa un lībiešu ansamblis
«Laula». Nesen uzcelts daudzfunkcionāls Lībiešu saieta nams. Piekrastes
zemūdens mantojuma izpētei pievērsusies biedrība «Domesnes».
❓ LĪBIEŠU ĒDIENI KOLKAS «ŪŠOS» /
LĪVÕD SĪEMNĀIGAD KŪOLKA KILĀ ŪŠI KŌRANDS
Saimniecība specializējas lībiešu tradicionālo ēdienu gatavošanā.
Pusdienas un meistarklases lielākām un mazākām grupām uz
pieprasījumu. Lībiešu kultūrvēsturi izzinošas ekskursijas. Kempings un
brīvdienu māja ➐ 29475692 ➈ info@kolka.info ➉www.kolka.info
➆«Ūši», Kolka ➢57.748468, 22.595016

VAIDE / VAID

Vaidi no Saunaga atdala tikai pāris kilometru gara mežu josla, ko vietējie dēvē
par menšt (priedulājs). 1736. g. minētas tikai divas sētas – «Lekši» un «Žonaki».
1935. g. te dzīvoja 106 cilvēki, t. sk. 40 lībieši, 60 latvieši, daži igauņi un vācieši.
«Lāžos» dzimis Nika Polmanis (1823–1903) – pirmais profesinālo skolotāju
izglītību ieguvušais lībietis, ķesteris Kolkas luterāņu baznīcā. «Lāžos» visu
mūžu nodzīvojis teicējs Alfons Bertholds (1910–1993). Lībiešu kultūrvēsturē
nozīmīgā, plašā Bertholdu dzimta cēlusies no «Žonakiem»: teicēja Marija Šaltjāre
(skat.pie Pitraga), jūras jahtu kapteinis Andrejs Bertholds (ASV) (1863–1938),
bibliotēku zinātnieks Artūrs Benedikts Bertholds (ASV) (1905–1976), ārsts
Šveicē Marsels Bertholds (1922–2009), pasaulslavenais pianists Arturs Ozoliņš
(Kanādā) (dz.1946). Arī «Ozolnieki» saistās ar Bertholdu dzimtu – tradīciju un
valodas zinātāju Paulīni Kļaviņu (1918–2001) un viņas māti – teicēju Katrīnu
Zēbergu (1877–1964). Paulīnes savāktā etnogrāfisko priekšmetu kolekcija
apskatāma Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā – «Dēliņu» lībiešu sētā.
❅ RAGU KOLEKCIJA VAIDES «PURVZIEDOS» /
SŌRAD KUB VAID KILĀ “PURVZIEDI” KŌRANDS
Apskatāma Edgara Hausmaņa (1925-2017) ilggadējās mežsarga gaitās
savāktā, vairāk nekā 600 eksponātu lielā meža dzīvnieku ragu kolekcija,
arī dabas aizsardzības ekspozīcija. Naktsmītnes. ➐ 29395624
➉ http://viesunamiem.lv/purvziedi ➆«Purvziedi», Vaide ➢57.72688, 22.45997

ԾSIMBOLI / SIMBOLD

֗VASARAS KAFEJNĪCA «DIŽJŪRA» Lībiešu tautas namā
➆ Mazirbē ∑vasaras sezonā ➐ 28658791
بVASARAS KAFEJNĪCA – RESTORĀNS «ZĪRIŅI»
∑vasaras sezonā ➆«Rūtas», Kolka ➐20019608, 29808111
حVASARAS KAFEJNĪCA «DIVJŪRIŅAS»
➆Kolkasragā ∑vasaras sezonā ➐28658791
خVASARAS KAFEJNĪCA «SMILŠU KRUPĪTS»
➆ Ēvaži ∑vasaras sezonā ➐29297797 ➢ 57.677955, 22.567977
دBISTRO «VECĀ PIRTS» ➆Talsu iela 8, Dundaga ➐29346433
ذVASARAS KAFEJNĪCA-RESTORĀNS SAKARI ➆Šlīteres iela 1, Dundaga
∑vasaras sezonā ➐29132242, 29108083
«رJŪRAS SAPŅI», ar iepriekšēju pasūtījumu ➆ Vīdales iela 2, Dundaga
➐22074210

ՆMARŠRUTI AR VIETĒJIEM GIDIEM /
REIZÕD ĪDSKUBS KŪOŽPĒĻIZT GIDÕDÕKS
VILNIS SKUJA Viens no pieredzējušākajiem dabas pētniekiem Latvijā.
Dabas vērošana Slīteres Nacionālajā parkā: LV, EN, RU.
➐ 29365230 ➈vilnisskuja@inbox.lv
DŽENETA MARINSKA Kultūrvēsturiski maršruti Kolkā un apkārtnē: LV, EN, RU.
➐ 29475692 ➈dzenetam@gmail.com ➈info@kolka.info
EDGARS UN VERONIKA MILLERI Pa lībiešu kultūrvēstures takām Mazirbē
un Lībiešu krastā: LV, DE, RU. ➐ 29463028, 20383578 ➈egaars@inbox.lv
INA BRAUNA Daba un kultūrvēsture novadā un Ziemeļkurzemē: LV, EN, RU.
➐ 28861445 ➈inabrauna@inbox.lv
GUNTA GINTERE Pa «Taizeļu» dzimtas takām Mazirbē: LV, RU.
➐ 29469165 ➈mazirbe.branki@gmail.com
INETA AULIKA Kājāmgājēju un velomaršruti Kolkas – Ēvažu apkārtnē: LV,
EN, RU. ➐ 29297797 ➈ineta.silina@gmail.com
EDGARS KĀRKLEVALKS Izbraukumi ar padomju kolhoznieku GAZ-53
uz Lībiešu krastu pa nestandarta maršrutu no Dundagas līdz Pitragam.
Pusdienas lībiešu gaumē, zivju kūpināšana: LV, RU, DE.
➐ 29197900, 29286989 ➈pupoli9@inbox.lv

ՉVIENA DIENA LĪBIEŠU KRASTĀ – MARŠRUTA
PIEMĒRS / IKŠ PǞVA LĪVÕD RĀNDAS – REIZ NÄGȚÕB

؍ ؍

❔KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS / KŪOLKA LĪVÕD KUBKUODĀ
Vecā «Pastnieku» ēka Kolkas centrā pārtapusi jaunā, mūsdienīgā namā ar
plašām telpām. Te var gūt ieskatu Ziemeļķurzemes lībiešu kultūrā, tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā. Sadzīves un kultūras priekšmetu
ekspozīcija. Sadarbībā ar biedrību «Domesnes» tapusi zemūdens mantojuma brīvdabas ekspozīcija. Iespēja organizēt un apmeklēt seminārus,
izstādes u. c. pasākumus. Tūrisma informācija. ➐29402093 ➈ lsn@kolka.lv
➄Livoniancommunityhouse ➆«Pastnieki», Kolka ➢ 57.74208, 22.58485
❕ ATPŪTAS TERITORIJA PIE ZĒŅU DĪĶA / NOVDÕBKŪOŽ ZĒŅ DĪK JŪS
Mākslīga ūdenskrātuve, ierīkota 20. gs. 60. gados ledus iegūšanai Kolkas
zivju pārstrādes fabrikas vajadzībām. Pašlaik labiekārtota atpūtas teritorija.
➐ 29323048, ➢57.722188, 22.577387
❖ ĒVAŽU STĀVKRASTS / ĒVAŽI KŪOLTA
Viens no retajiem Rīgas līča stāvkrastiem, 8–15 m augsts. No autostāvvietas
(blakus – vasaras kafejnīca) līdz krastam ved 300 m gara dabas taka.
Pludmale ir šaura un mitra, toties mājvieta retiem augiem un dzīvniekiem.
Slīteres Nacionālā parka DA robeža. ➢57.677679, 22.568607
❗ DŪMELE / DŪMÕL
Iekšzemē pie Melnsila atrodas senā Dieviņezera gultne. Tas bijis viens no
lielākajiem Kurzemes ezeriem – 7,5 km garš un 1,6 km plats. Lai iegūtu
lauksaimniecības zemes, 1838. g. izrakts kanāls (tagadējā Melnsilupe) un
ezera ūdens nolaists jūrā. Bij. ezera krastā atrodas Dūmele – reti apdzīvots
ciems. «Ziedkalni» – lauku SPA, medus produkti, naktsmītnes
➐ 29417229 ➈sia.ziedkalni@gmail.com ➉ http://ziedkalni.lv
➆ Dūmele, ➢57.651153, 22.495187.
Dūmeli ar Košragu savieno meža ceļš, pa kuru ved velomaršruts Kolka –
Košrags – Melnsils – Kolka (Nr. 557).

، ֘

ԸVIETĒJIE GARDUMI, DEGUSTĀCIJAS /
KŪOŽPĒĻIZT MAGḐIMÕD, KŌĻIMIZT

֘DAŽĀDI TAIZEĻDZIMTAS LĪBIEŠU ĒDIENI ➆«Branki», Mazirbe
➐29469165, 29283967 ➈mazirbe.branki@gmail.com
ﬕ
➄Household.Branki ➉http://branki.weebly.com
،SKLANDRAUŠI, BUKSTIŅBIEZPUTRA UN CITI TRADICIONĀLIE
LĪBIEŠU ĒDIENI, pusdienas, degustācijas un meistarklases
➆«Ūši», Kolka ➐29475692 ➈ info@kolka.info
ﬕ
➉www.kolka.info ➄kempingsusi
ؐDĀRZEŅI, MEDUS, MEDUS PRODUKTI ➆«Ziedkalni», Dūmele
➐29417229 ➈sia.ziedkalni@gmail.com ➉www.ziedkalni.lv
➄guesthouseziedkalni

Sezona: no maija līdz oktobrim. Mērķauditorija: individuālie ceļotāji /grupas
Iepriekš vienojoties, iespējams vietējais gids, tradicionālās pusdienas,
sklandraušu cepšanas meistarklase un folkloras koncerts (grupām)
Attālums no Rīgas: 150 km (Kolka). Maršruts ved arī pa Slīteres Nacionālo parku.
Apzīmējumi: (500 m ) - attālums līdz nākamajam objektam
؋KOLKAS KATOĻU BAZNĪCA ➐ 29793759, 29644609
➢57.738362, 22.583091. (500 m )
؍LĪBIEŠU SAIETA NAMS KOLKĀ – lībiešu sadzīves un kultūras
priekšmetu ekspozīcija, ieskats kultūrvēsturiskajā mantojumā. Kolkas
lībiešu dziesmu ansambļa «Laula» priekšnesums.
➐ 29402093 ➈lsn@kolka.lv ➄Livoniancommunityhouse
➆«Pastnieki», Kolka, ➢57.74208, 22.58485 (900 m )
؊KOLKAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCA ➐ 22070152
➢57.748484, 22.592372 (80 m )
،LĪBIEŠU ĒDIENI, MEISTARKLASES (sklandrauši, bukstiņputra u. c.) pie
lībietes Dženetas Marinskas ➐ 29475692 ➈info@kolka.info
➉ www.kolka.info ➆«Ūši», Kolka ➢57.748468, 22.595016 (80 m )
؉KOLKAS LUTERĀŅU BAZNĪCA ➐ 29787878, ➢57.750600, 22.593937 (1000 m )
؈KOLKASRAGS – Kurzemes pussalas tālākais Z punkts ➐ 29149105
➈kolkacape@inbox.lv ➉ www.kolkasrags.lv ➢57.756522, 22.599943 (9 km )
 ړVAIDE – LĪBIEŠU ZVEJNIEKCIEMS. ؑVaides kapi ar uzrakstiem
lībiešu valodā ➢57.728145, 22.473026. Meža dzīvnieku ragu kolekcija
➐ 29395624 ➉ http://viesunamiem.lv/purvziedi ➆«Purvziedi», Vaide,
➢57.72688, 22.45997 (2 km )
 ړSAUNAGS – LĪBIEŠU ZVEJNIEKCIEMS ➢57.717577, 22.429497 (3 km )
 ړPITRAGS AR BAPTISTU BAZNĪCU ➢57.704024, 22.387434 (200 m )
«PIE ANDRA PITRAGĀ». Iepazīšanās ar lībiešu zvejas un zivju pārstrādes tradīcijām (aukstā un karstā kūpināšana, sālīšana u. c.), kā arī
lībiešu tradicionālajiem žogu veidiem. Kūpinātu zivju degustācija
➐ 26493087 ➈andrisantmanis@inbox.lv ➉http://www.pieandrapitraga.lv
➆«Krogi», Pitrags, ➢57.70172, 22.38596 (1,8 km )
 ړKOŠRAGS – lībiešu zvejniekciems – valsts nozīmes kultūras piemineklis
pilsētbūvniecībā. Tradicionālā un mūsdienu lībiešu zvejniekciema apbūve,
➢57.696021, 22.360464 (3 km )
 ړMAZIRBE – agrāk nozīmīgākais lībiešu kultūras centrs Ziemeļkurzemes
piekrastē: ֗Lībiešu tautas nams – somugru tautu un lībiešu kultūras
sadarbības simbols ➐ 28603233, 29110828 ➈ievacdf@parks.lv
➉www.livones.net ➆Mazirbe ➢57.683586, 22.317673
֘PUSDIENAS, UZKODAS, DEGUSTĀCIJAS TAIZEĻU DZIMTAS GAUMĒ
MAZIRBES «STŪRĪŠOS – BRANKOS»: izcila garšu buķete!
➐ 29469165 ➈mazirbe.branki@gmail.com ➉http://branki.weebly.com
➆«Branki», Mazirbe, ➢57.683681, 22.315262 (900 m )
֙LĪBIEŠU ETNOGRĀFISKĀ KOLEKCIJA UN STARPTAUTISKĀ PLENĒRA
«LĪVZEME» GLEZNU IZSTĀDE vecās skolas palīgēkā
➐ 29463028, 20383578 ➈nonika27@inbox.lv ➆«Mazirbes skola»,
Mazirbe ➢57.67690, 22.31929 (1,2 km )
֜MAZIRBES BAZNĪCA, kurā dievkalpojumi kādreiz notikuši lībiešu valodā
➐ 29463028 ➆Mazirbe, ➢57.671471, 22.330538 (8,5 km )
ŠLĪTERES BĀKA – vieta, no kurienes paraudzīties pāri Undžavas mežu
biežņai, kas pirms autoceļu izbūves bija grūti šķērsojama josla starp
piekrastes lībiešiem un kalna (Dundagas pacēluma) arājiem. No bākas
skaidrā laikā redzama Sāmsala – lībiešiem tuvākie radniecīgie somugru
kaimiņi, ar kuriem līdz 2. pasaules karam bija cieši sakari. ➐28385025
➈andra.ratkevica@daba.gov.lv ➉www.daba.gov.lv ➉www.slitere.lv
➆«Šlīteres bāka», Šlītere, ➢57.628549, 22.289181 (10 km )
 ړSĪKRAGS – viens no vecākajiem lībiešu zvejniekciemiem – valsts
nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, tradicionālā un mūsdienu arhitektūra.
Tālāk var doties uz Ventspili, pa ceļam apskatot pārējos lībiešu ciemus, arī
kādreizējo rietumlībiešu centru – Miķeļtorni, kur tagad izveidots vides objekts
«Burinieku gadsimts». Ventspils virzienā pie Irbes upes līkuma atrodas
apskates vērtais Irbenes radioteleskops, tagad – starptautiskais radioastronomijas centrs. Vēl tuvāk Ventspilij skatāma Ovīšu bāka – vecākā Latvijā,
informācija par bāku darbību un vēsturi.

KAROGS / PLAGĀ Karoga krāsas atgādina par lībiešu zvejnieka ikdienu:
zila jūra, balts liedags, zaļš mežs / siņņi meŗ, vāldad kȭnkad, ōļaz mõtsā.
Krāsu proporcijas 2:1:2. Karogs iesvētīts Mazirbes mācītājmuižā 1923. g.
18. novembrī. Līvu dzejnieks, kultūras un sabiedriskais darbinieks Kārlis
Stalte tolaik sacerēja arī īpašu dziesmu «Plagā loul» («Karoga dziesma»).
HIMNA / HIMN Gatavojoties karoga iesvētīšanas svētkiem, 1923. g. rudenī
Kārlis Stalte sacerēja vārdus dziesmai «Min izāmō» («Mana tēvzeme»),
kas tagad zināma kā lībiešu himna. Melodija tā pati, kas Igaunijas un
Somijas himnai, mūzikas autors – komponists Frīdrihs Pāciuss.
TAUTAS NAMS / LĪVÕD ROVKUODĀ 1939. g. 6. augustā atklātais Lībiešu
tautas nams Mazirbē ir lībiešu un viņu radu tautu – igauņu, somu un
ungāru – sadarbības simbols. Nama projekta skices zīmējis somu
funkcionālisma arhitekts Erki Hutunens, bet tehnisko projektu izstrādājis
latviešu arhitekts Visvaldis Paegle. Mūsdienās pēc garajiem okupācijas gadiem
namā atkal saimnieko sabiedriska organizācija Līvu (lībiešu) savienība.
Vērienīgākie svētki te notiek katru gadu augusta pirmajā sestdienā.
ORGANIZĀCIJAS / ORGANIZATSIJD Biedrība «Līvu (lībiešu) savienība
– Līvõd Īt» ir lielākā un vecākā lībiešu sabiedriskā organizācija, dibināta
1923. gadā. Organizācijas pirmais vadītājs bija Kārlis Stalte. Līvõ Kultūr
sidām (Lībiešu kultūras centrs) ir otra vecākā lībiešu organizācija, kuras
izveidotājs un arī pašreizējais vadītājs ir Valts Ernštreits. Centrs nodarbojas ar lībiešu valodas, kultūras un vēstures pētīšanu, popularizēšanu un
kopšanu. Lai atbalstītu lībiešus, koptu viņu kultūru, kā arī stiprinātu radu
tautu kultūras sakarus, 1998. g. Mazirbē dibināta Starptautiskā lībiešu
draugu biedrība (Liiviläisten ystävät ry).
VALODA / KĒĻ Atšķirībā no latviešu valodas, kas ietilpst indoeiropiešu
valodu saimes baltu grupā, lībiešu valoda pieder pie urāliešu valodu
saimes Baltijas jūras somu valodu grupas, taču abas valodas ilgajā
mijiedarbībā ir ietekmējušās viena no otras, un ne tikai lībiešu ciemos,
bet arī visā Ziemeļkurzemē joprojām dzirdams latviešu valodas lībiskais
jeb tāmnieku dialekts. Tuvākās lībiešu radu valodas ir igauņu, somu un
karēļu, bet tālākās – ungāru, mordviešu u. c. Lībiešu valoda iekļauta
UNESCO pasaules apdraudēto valodu atlantā.

ح ؍

ԶINTERESANTĀ VĒSTURE / INTERESANTI ISTŌRIJ
ŽOGI / TARĀD Lībiešu ciemu apbūves neatņemama sastāvdaļa bija dažādas
konstrukcijas žogi, kas apņēma ciemu ceļus, pagalmus, laidarus, sakņu,
augļu un bišu dārzus, kā arī lopu gatves. Žogi veidoja veselas sistēmas.
Visizplatītākie bija slīpkoku (tos sauca arī par sāmīšu – igauņu – žogiem)
un sklandu žogi. Pie žogiem reizēm pierīkoja pārkāpjamos – nolika koka
kluci vai īpaši darinātu pakāpienu. Žogu vārtiņu vietā bieži ierīkoja t. s.
griļļus. Vietumis žogus būvēja arī no akmeņiem.
VALGUMI, SEDUMI / VĀLGAMŌD, SADĀMŌD Katram ciemam bija
valgums/sedums – laivu piestātne jūrmalā ar mietu – vabu – rindām jeb
«plačiem» tīklu žāvēšanai šaurajā, smilšainajā piekrastes joslā starp ūdeni
un kāpu. Uz vabām tika iegrieztas savdabīgas īpašuma zīmes, ko gadu
gaitā nākamās paaudzes papildināja ar jauniem grafiskiem elementiem.
Garajos un izklaidus būvētajos ciemos bija pat vairāki valgumi. Tos tad
sauca nevis paša ciema, bet gan tuvākās sētas vārdā, piemēram,
Žonaksedums Vaidē.
20. gs. 1. pusē valgumiem vēl bija liela nozīme lībiešu valodas un etniskās
apziņas uzturēšanā. Piekrastē dzīvoja arī daudz latviešu, taču viņi maz
darbojās zvejniecībā, tādēļ valgumos galvenokārt sazinājās lībiski.
SAKARI AR SĀMSALU / SIḐĪMÕD SŌRMŌKÕKS Kopš 19. gs. 40. gadiem
nozīmīgs papildienākumu avots bija tirdznieciskie darījumi ar Sāmsalas
igauņiem, īpaši ar Serves pussalu. Tuvākais attālums (no Mazirbes un
Košraga) ir ap 30–35 km. Kurzemes piekrastes laivu meistari kravu
pārvadāšanai būvējuši speciālas lielas un dziļas vienmasta un divmastu
burulaivas – bričkas – ar horizontālu grīdu un paaugstinātiem bortiem.
Sāmsalā lētāk nekā Kurzemē varējuši nopirkt govis, vēršus un zirgus.
Veduši arī ziemā, kad Irbes šaurums aizsalis. Lopi noguldīti ragavās un
sasegti ar kamanu segām. Ragavu ceļu iezīmēja ar ledū iesaldētām
eglītēm. Pavasarī uz Sāmsalu brauca līgt vasaras strādniekus, kam
dzimtajā malā trūka darba. Sevišķi daudz veda igauņu zēnus – ganus,
ko sauca par sāmešpuikām.

؈ ֙

AVARĒJUŠIE KUĢI / UKKÕ LǞND KUOIGĪD Regulārs muižas administrācijas uzlikts pienākums un peļņas avots lībiešiem bija Irbes šaurumā
un Kolkas sēklī avarējušo preču kuģu kravas glābšana un nogādāšana
krastā uzceltajās noliktavās – spīķeros – vai pagaidu glabātuvēs –
zemnieku rijās un citās ēkās.

ԾMAZĀ LATVIEŠU – LĪBIEŠU VĀRDNĪCA /
PIŠKI LEŢKĪEL-LĪVÕKĪEL SÕNĀRŌNTÕZ
Sveiks! – Tēriņtš!
Paldies! – Tienū!
Lūdzu! – Pōlaks!
Laiva – Lōja
Kājām – Jālgiņ
Velo – Kȭr
Zvejot butes – Vejjõ lešti
Pusdienas – Lȭinagizt
Rupjmaize – Riggilēba
Kafejnīca – Kaffõkuodā

Mans vārds ir … – Min nim um …
Kāds ir tavs vārds? – Mis um sin nim?
Es esmu lībietis – Ma um līvli
Kā tev iet? – Kui sinnõn lǟb?
Man iet labi – Minnõn lǟb jõvīst
Slīteres Nacionālais parks – Šlītõr Rovpark
Slīteres Ceļotāju dienas – Šlītõr Riekmīed pǟva
Viga / kangars – Vigā / kāngar
Uz redzēšanos! - Nēmiz pǟl
Laimīgu ceļu! – Vȯndzistõ riekkõ!

✃

✖

≅NAKTSMĪTNES LĪBIEŠU KRASTĀ /
ĪEMŌJÕD LĪVÕD RĀNDAS
✜«JAUNKLĀVI», lauku māja ➆Sīkrags ➛5 ➐29469614 չ
✟«KASTULGI», brīvdienu māja ➆Mazirbe ➛ 3 ➐22423294 ֊
✃«STŪRĪŠI – BRANKI», brīvdienu māja ➆Mazirbe ➛15 ➜ IV – XI
➐29469165 ➈ mazirbe.branki@gmail.com ➉http://branki.weebly.com
➄Household.Branki տռքչջկ ﬕ
✠«JŪRMALNIEKI», kempings ➆Mazirbe ➛12 ➐22334904
➈ kempings.jurmalnieki@gmail.com ➉http://kempingsjurmalnieki.lv
➄KempingsJurmalnieki շչ։
✡«VECVALGANI», kempinga māja (vagoniņš) ➆Mazirbe ➛10 ➜ V – X
➐26159870 ➈udre52@inbox.lv չ
✢«MAZIRBE.LV» naktsmītnes ➆«Mazirbes internātskola», Mazirbe
➛100 ➐29321000 ➈info@mazirbe.lv ➉www.mazirbe.lv
ոչտյ
✣«KALĒJI», viesu nams, kempings ➆Mazirbe ➛28 ➐28829474
➈mazirbeskaleji@gmail.com ➉www.kaleji.viss.lv ➄MazirbesKaleji
պռչշ
✤«JŪVGUMEGI», brīvdienu māja ➆Mazirbe ➛14 ➜ V – IX
➐29512566 ➄Jūvgumegi, Mazirbe
✥JŪRAS MĀJA «DZELMES», brīvdienu māja, ģimenes apartamenti,
pirtsmāja ➆Mazirbe ➛ 7+8+8 ➐20139070 ➈ visitmazirbe@gmail.com
➉www.jurasmaja.lv ➄Jurasmaja.lv ռյտ֊
✦«STRAUTMAĻI», kempings ➆Mazirbe ➛ 50 ➜ 20.VI – 1.IX
➐26665329 ➈jdreifelds@brocku.ca ռյտ
✧«JAUNTILMAČI», lauku māja ➆Košrags ➛4 ➜ V – IX ➐29412974 ռ
✨«PĪTAGI», brīvdienu māja, brīvdienu namiņi, kempings ➆Košrags
➛50 ➐ 29372728 ➈pitagi@pitagi.lv ➉https://pitagi.lv
պշտռչ֊ﬓﬔ
✍«PIE ANDRA PITRAGĀ», kempings ➆«Krogi», Pitrags ➛12 ➜ IV – X
➐26493087 ➈andrisantmanis@inbox.lv ➄pieandrapitraga
➉www.pieandrapitraga.lv պչք։շկ֊ﬕ
✩«UPES», lauku māja ➆Pitrags ➛5 ➜ V - XI ➐27824661
➈dacebelicka@inbox.lv ➄Upes չք
✪«ALPI», brīvdienu māja ➆Pitrags ➛6 ➜ IV– IX ➐22066233
➈ dzmot333@gmail.com ֊պռ
✫«ZEMEŅLAUKI», brīvdienu māja ➆Saunags ➛6 ➜ V - IX
➐26376974 ➈ ilga.prancahartinger@gmail.com ֊
✬«NĪTAIGĀ», brīvdienu mājas ➆Saunags ➛12 ➜ V–IX ➐25915787
➈ dimantsz@gmail.com ➄Brīvdienu mājas Nītaigā ֊

✭ ✨

✎«PURVZIEDI», kempinga mājiņas, brīvdienu māja ➆Vaide ➛13
➜ IV – XI ➐63200179, 29395624 ➉http://viesunamiem.lv/purvziedi
պռշչկ
✭«SAULES MĀJAS», muciņas ➆Kolkasrags ➛10 ➜ 15. V – 15. IX
➐28368830, 26322972 ➈ info@saulesmajas.com
➉http://saulesmajas.com ➄saulesmajas ﬓ
✖«ŪŠI», brīvdienu māja, kempings ➆Kolka ➛7
➐63276507, 29475692 ➈ info@kolka.info ➉www.kolka.info
➄kempingsusi պչքջ֊ ﬓﬔ ﬕ
✮«MEŽALAUKI», brīvdienu māja ➆Kolka ➛11 ➐26536887
➤mezalauki
✯«KOLKA», brīvdienu māja ➆Mežmaļi, Kolka ➛3 ➜ V–X ➐26404053
➄mezmalikolka ֊
✰«KROGI» ATPŪTAS BĀZE, atpūtas namiņi ➆Kolka ➛2 ➜ V–IX
➐29195587, 29450413 ➈atputakolka@gmail.com ➄Atpūtas-bāze-Krogi
չպմղ
✱«DZINTARKRASTI», dzīvoklis ➆«Dzintarkrasti» - 8, Kolka ➛4
➜ VI–IX ➐20347286 ➈info@akmensstasti.lv
✲«VĪTOLI», viesu nams ➆Kolka ➛30 ➐29135764 ➈annabj@inbox.lv
֊պչռքտﬔ
✳PIEJŪRAS NAMIŅŠ, kempings ➆«Galnieki», Kolka: ➛2 ➜ V–IX
➐20212109, 28268665 ֊չ
✴«ZĪRIŅI», viesnīca ➆«Rūtas», Kolka ➛30 ➜ V – VIII
➐29808111, 20019608 ➈ zitarihotel@inbox.lv֊ո
✵«PŪPOLI», telšu vieta ➆Kolka ➜ VI – VIII ➈edijux@inbox.lv
➐28311813, 27650997 ➢57.72785, 22.58059 չ։ցի
✚«ZIEDKALNI», brīvdienu māja ➆Dūmele ➛24 ➐29417229
➈ sia.ziedkalni@gmail.com ➉http://ziedkalni.lv ➄guesthouseziedkalni
֊պևխռքվﬓﬔ
✶«JAUNLĪDUMI», brīvdienu māja ➆Lapmežciems ➛12 ➐29467556
➈jaunlidumi@inbox.lv պռքչ

ՁGADSKĀRTĒJIE LIELĀKIE SVĒTKI /
SŪRIMIZT PIVĀD

PUTNU VĒROŠANA KOLKASRAGĀ
MĀJAS KAFEJNĪCU UN SLĪTERES CEĻOTĀJU DIENAS
DIVU JŪRU SVĒTKI KOLKĀ
SKLANDRAUŠU FESTIVĀLS DUNDAGĀ
STARPTAUTISKS MĀKSLAS PLENĒRS
«LĪVZEME» MAZIRBĒ
LĪBIEŠU SVĒTKI MAZIRBĒ
KUKAIŅU NAKTS PIE ŠLĪTERES BĀKAS
SENĀS UGUNS NAKTS UN STAFETES
SKRĒJIENS (DUNDAGA – KOLKA)
SĒŅU DIENA SLĪTERES NACIONĀLAJĀ PARKĀ
MIĶEĻDIENAS DZEJAS TIRGUS LĪBIEŠU
SAIETA NAMĀ KOLKĀ
LEĢENDU NAKTS DUNDAGAS PILĪ
LĪBIEŠU KAROGA SVĒTKI MAZIRBĒ

IV vidū, X sākums
nedēļas nog. VI sāk.
sestdiena VII vidū
VII 3.sestdiena
VII beigās
VIII 1.sestdiena
VIII 1.sestdiena
VIII pēd. sestdiena
IX beigas
IX beigas
X pēd. sestdiena
XI vidū

Apzīmējumi / Tǟtõkst

⌦ gultasvietu skaits ➆adrese ➈e-pasts ➉mājaslapa internetā
➜ vasaras sezonā
քdegustācija, ēdināšana ֊wi-fi internets
չtelšu vieta
շtreileru pieslēgums
ռpirts, sauna
վSPA
իbērnu rotaļu laukums
։kūpinātas zivis
SUP
մjūras kajaku noma
ոkafejnīca
կkolekcija
պvelosipēdu noma
տsvinību telpas
ևlaivu noma
ղnūjošanas nūju noma
ցsporta laukums
խmakšķerēšana
ջekskursijas ar gidu
յsemināru telpas
ﬓZaļais sertifikāts
ՎES bioloģiskā lauksaimniecība
ﬔsenioriem draudzīga mītne

ﬕ
Valsts kultūras
piemineklis

Garantēta tradicionālā
īpatnība

BALTIJAS JŪRA Sūr meŗ

BALTIJAS JŪRA
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INFORMĀCIJA/INFORMĀTSIJ

Piški meŗ

● DUNDAGAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
➆Dundagas pils, Pils iela 14 ➐+371 29444395, 63232293 ➈tic@dundaga.lv
➉www.visit.dundaga.lv ➉www.sliteresdiena.lv ➄VisitDundaga
➟visitdundaga ➅DundagaTIC ➢57.510417, 22.355369

✱
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● DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES KURZEMES

Kolkas Lībiešu
saieta nams

REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA ŠLĪTERĒ (DAP)
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Maršruts - viena diena Lībiešu krastā
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Viena diena
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Pārgājienu maršruts gar
Baltijas jūru, daļa no Eiropas
garo distanču maršruta E9

✴

✳

؋



Marķēts velomaršruts

➆«Šlīteres mežniecība», Šlītere ➐+371 63286000 ➈kurzeme@daba.gov.lv
➉www.daba.gov.lv ➄dabasparvalde ➅dabaDAP ➢57.625088, 22.296297
● DAP DABAS IZGLĪTĪBAS CENTRS «SLĪTERE»
➆Šlīteres bāka ➐+371 28385025 ➈andra.ratkevica@daba.gov.lv
➉www.daba.gov.lv ➉www.slitere.lv ➄SliteresNacionalaisParks
➢57.628549, 22.289181
● KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS
➆«Pastnieki», Kolka ➐+371 29402093 ➈lsn@kolka.lv
➄Livoniancommunityhouse ➢57.742078, 22.584858
● KOLKASRAGA APMEKLĒTĀJU UN INFORMĀCIJAS CENTRS
➆Kolkasrags ➐+371 29149105 ➈kolkacape@inbox.lv
➉www.kolkasrags.lv ➄Latvia-Kolka ➟kolkas_rags ➅kolkas_rags
➢57.756508, 22.599933
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● LĪBIEŠU KULTŪRAS, VALODAS UN VĒSTURES PORTĀLS
➉www.livones.net ➄livones.net ➅livones_net

10 Maršruts apkārt Baltijas jūrai
13 Dzelzs priekškara maršruts

✵

RĪGA 154

Kolka –
RĪGA 154

Tūrisma karte
Turistõd kōrtõz

ج

✥

֚
✤

֛

558
Pa lībiešu
ciemiem

✡

✟

E9
Piekrastes
gājēju taka
✃

֗

Lībiešu tautas nams

֘ ؔ
✠ ✣

ر
ذ

Dundaga –
Ventspils 59

د

ث

558A
Mazbānīša

֖

Kolka 21
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Internets
Veloceliņš
Bankomāts
Bibliotēka

Pasts
Degviela
Baznīca
Aptieka

Kafejnīca
Veikals
Muzejs
Avots

Piemineklis
Pils/muiža
Auto elektrouzlāde
Tūrisma maršruts
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Informācija
Lībiešu ciems
Pašvaldība
Viesu māja
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bōgans

556 Baron
bōgans

Galvenie ceļi
Sabiedriskas ēkas
Ievērojamas celtnes
Saimnieciskā apbūve
Mazdārziņi
Kapi

Pārgājienu maršruts gar
Baltijas jūru, daļa no Eiropas
garo distanču maršruta E9

Maršruts - viena diena Lībiešu krastā

Marķēts velomaršruts
10 Maršruts apkārt Baltijas jūrai
13 Dzelzs priekškara maršruts

RĪGA 154

Attālums km no
apdzīvotas vietas

Ventspils 65
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Reiz pids Līvõd randõ
Dundagas novads
Dūoņig mōgõn

