Vaide (Vaid)
Publicēts: 28.11.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Slīteres Nacionālais parks
Vaide, Kolkas pag., Dundagas nov.

GPS KOORDINĀTES
X: 408367, Y: 6399594 / Lat: 57.7291262, Lon: 22.4612955

APRAKSTS
Vaides ciema nosaukumu saista ar lībiešu vārdu vait – starpa. No šejienes esot visērtāk pārbraukt uz Sāmsalu.
Mūsdienās Vaidē ir ap 15 sētu, bet pastāvīgi ciemā dzīvo tikai dažas ģimenes.
1935 .gadā pēc Latvijas tautas skaitīšanas datiem Vaidē dzīvoja 106 cilvēki. 1939.gadā Vaides ciemā bija 21 sēta, lielākās no tām:
«Lāži», «Lekši», «Vecroči», «Jaunroči». Vaides ciema «Lāžos» dzimis Nika Polmanis (1823), pirmais izglītotais lībietis, bijis skolotājs
Mazirbes pagasta skolā, kas toreiz atradās Košraga ciema «Žoku» mājās un ķesteris Kolkas luterāņu baznīcā.
Vaide vēstures avotos minēta jau 1582. gadā. 1736. gadā Dundagas vaku grāmatā Kolkas jūrmalā minētas divas Vaides sētas:
Lekši un Žonaki. Domājams, tur mituši ļaudis, kas pārdzīvojuši Lielo mēri.
Pie Vaides jūrā ietek Vecroču upe, kas iztek no Vaides dīķa, kas radīts aizsprostojot no Bažu purva puses rakto Vaides grāvi. Bet
zemes iekšienē iepretī Vaidei atrodas nacionālā parka lielais Bažu purvs. 19.gs.vidū pa speciāli izveidotu ceļu cauri purvam no
Vīdales puses izvests ap pusmiljonu tonnu akmeņu Kolkas bākas mākslīgās salas būvniecībai jūrā.
Pa ceļam uz Kolku atrodas kāpa Mustamačauka (Melnā Mača caurums). Teika stāsta, ka tā radusies no smiltīm, kas velnam
izšļukušas no rokām, taisot tiltu no Kolkas līdz Roņu salai.
Avots: www.visit.dundaga.lv

VIDES PIEEJAMĪBA

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~2h

MAKSA
bezmaksas

ATVĒRTA
24/7, I-XII

NOKĻŪŠANA
Jādodas pa autoceļu P124 līdz pagriezienam (X: 410171, Y: 6399143 / Lat: 57.7254429, Lon: 22.4917444) uz Vaidi. Tālāk pa
zemes V1391 ceļu pēc 2,5 km sasniedzama Vaide.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Dundagas novada Tūrisma informācijas centrs Dundagas pilī Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, Dundagas nov.; tālrunis
+371 29 444 395, +371 63 232 293; e-pasts tic@dundaga.lv
Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centrs Kolkasrags, Kolka, Dundagas nov.; tālrunis +371 29 149 105, +371 26 486 622;
e-pasts kolkacape@inbox.lv
www.kolkasrags.lv
Informācija par šo un citiem dabas tūrisma galamērķiem pieejama arī mobilajā lietotnē "Dabas Tūrisms". To var lejupielādēt

Google Play

Apple Store App

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus,
lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Apzinies savu atbildību kā tūrists!
Ko ienes, to aiznes.
Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!

https://www.daba.gov.lv/lv/vaide-vaid

