
Slīteres nacionālo parku (kā rezervāts 
dibināts 1923. g.) pamatoti dēvē par 

Baltijas jūras iepriekšējo attīstības stadiju „brīvdabas 
muzeju”. Šo ģeoloģisko notikumu mūsdienu „dzīvi” 
liecinieki ir Šlīteres Zilie kalni – stāvā, līdz 20–30 m augstā 
Baltijas ledus ezera senkrasta kāple (Baltijas jūras stadija 
pirms 10 000 gadu), Stiebru kalni – Ancilus ezera 
senkrasts (pirms 8–9 tūkstošiem gadu), bet Eiropā pēc 
platības lielākā – kangaru (kāpu vaļņi) un vigu (mitras 
starpkāpu ieplakas) ainava ir Litorīnas jūras laika 
veidojums (pirms 4–7 tūkstošiem gadu). Maigais 
Ziemeļkurzemes klimats ir iemesls, kādēļ šeit ir liela augu 
sugu daudzveidība (ap 860 sugu), un sastopami arī 
daudzi Latvijā reti augi (piem., parastā īve un Baltijas 
efeja). Sava veida „nopelns” šejienes dabas vērtību 
saglabāšanā bija arī jūras piekrastē kādreiz pastāvošajam 
padomju militārajam režīmam, kura dēļ piekraste pus
gad  simta garumā saglabājās apmeklētāju un būvniecības 
ziņā mazskarta. Tā laika liecinieki ir pamestās PSRS 
armijas bāzes un dažādi militārie objekti. Slīteres nacio
nālajā parkā atrodas viens no populārākajiem Latvijas 
tūrisma objektiem – Kolkasrags, kuru gada laikā apmeklē 
vairāk nekā 50 000 ceļotāju, bet putnu pavasara migrāciju 
laikā stundā pār ragu pārlaižas desmitiem tūkstošu put
nu. Baltijas jūras krasta posmā – t.s. Lībiešu krastā no 
Meln sila līdz Ovišiem ir saglabājušies lībiešu (viena no 
ma zākajām pasaules tautām) zvejniekciemi un citi to kul
  tūras liecinieki. Tūristu vajadzībām izveidotas četras da  bas 
takas, velomaršruti, skatu tornis, apmeklējama Šlīteres bāka.
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Slīteres nacionālajā parkā ir izveidoti vēl vairāki pārgājienu, velo, ūdens un auto tūrisma maršruti – meklējiet maršrutu lapas www.celotajs.lv un atzīmes dabā!

Finansēts ar Eiropas Komisijas Life programmas 
un LR Vides ministrijas finansiālu atbalstu.

POLPRPOP-NATURA (Nr. LIFE07ENV/LV/000981)

Slīteres nacionālajā parkā, izņemot rezervāta režīma zonu, var brīvi staigāt, 
vērot augus, dzīvniekus un ainavas, ogot, sēņot, peldēties (izņemot Kolkasragu, 
kur to nedrīkst drošības apsvērumu dēļ!), sauļoties, braukt ar divriteni un laivu. 
Saudzēsim vērtības, kuru dēļ šeit esam atbraukuši!

                    
                                     

KĀJĀMGĀJĒJIEM
 

gar jūras krastu
Slīteres nacionālā parka teritorijā ietilpst ap 40 km garš 
smilšains jūras krasts, kas piemērots gan īsām pastai
gām, gan vairāku dienu pārgājieniem. Posmā no 
Melnsila līdz Sīkragam nav kājāmgājējam nepārvaramu 
šķēršļu. Plānojot savu maršrutu, jārēķinās, ka cilvēks 
stundas laikā (bez objektu apskates) var noiet 4 (vidējs 
temps) – 6 (ātrs temps) kilometrus.

Zemāk izveidotas divas attāluma tabulas (kilometros) 
starp nozīmīgākajām apdzīvotajām vietām. Ar to palī
dzību katrs pats, atkarībā no savām iespējām un intere
sēm, var viegli izplānot un kombinēt sev piemērotāko 
pārgājiena maršrutu.

Aptuvenie attālumi (km) starp ciemiem, 
ejot gar Baltijas jūras krasta posmu Kolka – Sīkrags
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Kolka 0 9 12 15 17 20 26
Vaide 9 0 3 5 7,5 10 17
Saunags 12 3 0 2 5 8 14
Pitrags 15 5 2 0 2 5 11
Košrags 17 7,5 5 2 0 3 9
Mazirbe 20 10 8 5 3 0 6
Sīkrags 26 17 14 11 9 6 0

Aptuvenie attālumi (km) starp ciemiem, 
ejot gar Rīgas līča krasta posmu Kolka – Melnsils
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Kolka 0 9 10,5 12,5
Ēvaži 9 0 1,5 3,5
Aizklāņi 10,5 1,5 0 2
Melnsils 12,5 3,5 2 0

Maršrutu vēlams plānot tā, lai tas būtu lokveida, ar 
atgriešanos sākumpunktā. Lai maršruts būtu pēc iespē
jas daudzveidīgāks, atpakaļceļā var doties pa Slīteres 
nacionālā parka marķēto velomaršrutu Kolka – Mazirbe 
 Sīkrags, kas iet cauri mazajiem lībiešu ciemiem un 
jaukiem priežu sila mežiem, kangariem un vigām, kā arī 
iespaidīgajām mežainajām jūrmalas kāpām. Jārēķinās, 
ka atpakaļceļš pa velomaršrutu būs nedaudz garāks, 
nekā gar jūras krastu. Piemēram, maršruts: Košrags – 
Vaide vienā virzienā gar jūras krastu (7,5 km) un atpa
kaļceļš pa velomaršrutu (ap 9 km) + 2 km no jūras līdz 
minētajiem ciemiem kopumā būs ap 18 km garš.

Ciemu centri atrodas līdz kilometra attālumā no jūras. 

Kājnieku maršrutu īstenošanai var būt arī citi loģistikas 
varianti:
•	 Maršrutu var pieskaņot autobusa sarakstam, kas 

kursē Mazirbes – Kolkas posmā, un izejas punktā 
atgriezties ar autobusu (jāpierēķina ceļa posms līdz 
autobusa pieturai);

•	 Atsevišķos gadījumos var sarunāt ar naktsmītnes 
saimnieku, kas ar automašīnu atbrauc gājējiem pakaļ 
uz maršruta beigu punktu;

•	 Gājēji var doties divās grupās – viena otrai pretim, 
maršruta vidusdaļā apmainoties ar automašīnu atslē
gām, ja abos izejas punktos ir atstāti braucamie;

•	 Ja maršruta galapunktā tiek piedāvāta un ir iepriekš 
sarunāta velosipēda noma, maršruta sākuma punktā 
var atgriezties ar velosipēdu.

Daži ieteicamie kājnieku maršrutu varianti:
•	 Mazirbe – Vaide
•	 Vaide – Kolkasrags
•	 Sīkrags – Kolkasrags (divas dienas ar 

nakšņošanu Košragā vai Vaidē)
•	 Melnsils – Kolka

 TūriSma paKalpojumi 
Tuvākās naktsmītnes:
3 Upeskalni 29259510
7 4 Mazirbes Kalēji 63248374, 29213412
3 Dzintariņi 26173009
7 4 Pītagi 29372728; www.pitagi.lv
1 Jauntilmači 29412974;  3 Krūmiņi 29452512
7 Purvziedi 63200179, 29395624
7 1 Ūši 63276507, 29475692; www.kolka.info
Atpūtas vietas: Kolkā, Vaidē pie Vaides dīķa, pie Ēvažu 
dabas takas
Veikali: Mazirbē, Kolkā, Melnsilā
Ēdināšana: Mazirbē, Košragā Pītagos (tikai grupām, 
iepriekš piesakoties), Kolkasraga autostāvvietā 
(sezonāla) un kafejnīcā „Zītari” (sezonāla)
Velosipēdu noma:
tūristu mītnēs Ūši, Pītagi, Mazirbes Kalēji
Tūrisma informācija: www.talsurajons.lv 63224165;
www.kolkasrags.lv 29149105; 
www.ziemelkurzeme.lv 63232293, 29444395;
www.celotajs.lv 67617600; www.livones.lv
Neatliekamās palīdzības dienestu tālrunis: 112

Kolkasrags Dzintari

Gājiens gar jūru Kūpinātas zivis

Jūra pie Košraga Jūras krastā

Foto: Lauku Ceļotājs (Juris Smaļinskis), Talsu TIC arhīvs, saimniecība “ Krāces” 




