Mediju brauciens uz Lībiešu krastu!
Aizvadītajā gadā lībiešu kultūrtelpa tika iekļauta Latvijas Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma
sarakstā ar svinīgā apliecinājuma pasniegšanu šī gada 29. martā Krapes Tautas namā. Visā lībiešu
kopienā notiek aktīva rosība, lai lībiešu tradīcijas tiktu apzinātas, daudzinātas un nestas tālāk pasaulē
sagatavojot pieteikumu nākamajam izaicinājumam-UNESCO nemateriālā mantojuma sarakstam.

Programma

2019. gada 24. aprīlis
8:00 Izbraukšana no Rīgas, Kalnciema ielas 41, veikala „RIMI” stāvlaukuma (auto var atstāt
mazajās sānu ieliņas Sabiles un Kapseļu) Lūdzu nekavēt, jo gaidīt nevarēsim!
Braucienu vadīs: LU Lībiešu institūta vadītājs un Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma
„Lībiešu kultūrtelpas” pieteikuma autors Valts Ernštreits un „Lauku Ceļotāja” pārstāvis Juris
Smaļinskis.

Rīta kafija
zvejnieku sētā”Otra Puse”
Rojas novads, Roja, Jūras iela 6/8

Ģimenes veidots un vadīts uzņēmums Ziemeļkurzemes piekrastē, kas piedāvā
ieskatu zvejniecības un latviskā dzīvesstila tradīcijās. Tiek popularizēti
vietējie produkti, kas nākuši no jūras un apkārtnes mežiem, sagatavojot un
pasniedzot tos gan senās tradicionālās, gan mūsdienu latviešu virtuves
interpretācijās.
https://www.celotajs.lv/lv/e/mielasts_zvejnieku_seta

Lībiešu saieta nams,
Dundagas novads, Kolkas pag.,
Pastnieki

Savas durvis vēra vaļā 2019. gada 9. martā un ir vieta, kur ikviens var iegūt
ieskatu lībiešu kultūrā un iepazīt kāda bija dzīve piekrastē.
https://www.celotajs.lv/lv/e/libiesu_saieta_nams




Kolkasrags,

Muzikāla sagaidīšana ar Julgī Stalti un Ēriku Zepu grupa TKP ar stāstu
„No līviem un latgaļiem līdz latviešiem”.
Ekskursija pa Lībiešu saieta namu ar Ilzi Iesalnieci-Brukingu.
Pusdienas Lībiešu saieta namā. Lībiešu novadam raksturīgās garšas
gatavos un pasniegs ģimenes uzņēmuma - vasaras kafejnīcas „Divjūriņas”
saimniece Sigita Grīnpukale.
https://www.celotajs.lv/lv/e/divjurinas

Dundagas novads, Kolkas pag.

Izteiktākais Latvijas piekrastes zemesrags, kur vērojama Baltijas jūras (Dižjūra)
un Rīgas jūras līča (Mazjūra) viļņu saskares vieta.
https://www.celotajs.lv/lv/e/kolkasrags


Kolkasraga izziņa kopā ar lībiešu kultūras novadpētnieci Baibu Šuvcāni.
Kolcinieces Baibas pūrā ir daudzi izglītojoši raksti un grāmatas par lībisko
dzīves ziņu, kultūru, tradīcijām un vēsturi.

Pie Andra Pitragā,
Dundagas nov., Kolkas pag.,
Pitrags, „Krogi”

Saimniecībā apskatāmi ap 20 lībiešu sētām raksturīgie žogu veidi. Sezonas laikā
apmeklētāji var piedalīties zivju (butes, arī vējzivis un brekši) kūpināšanā, degustēt
produkciju un noklausīties stāstījumu par piekrastes zvejniecības tradīcijām.
https://www.celotajs.lv/lv/e/pie_andra_pitraga

Viesu māja „Pītagi
Dundagas nov., Kolkas pag.,
Košrags

Pirmās Māju kafejnīcu dienas Lībiešu krastā no Ovišiem līdz pat Ģipkai notiks 1.
un 2. jūnijā kopā ar Slīteres ceļotāju dienām. Šīs akcijas ietvaros savu sētu durvis
vērs vaļā desmitiem lauku sētu saimnieki, lai piedāvātu un daudzinātu novadam un
lībiešu kultūras telpai raksturīgos īpašos ēdienus, dzērienus un našķus.
Viesu mājas „Pītagi” saimniece Signe Dišlere pastāstīs par gatavošanos Māju
kafejnīcu dienām un kādas receptes tiks liktas galdā viņas sētā.
https://www.celotajs.lv/lv/e/pitagi

Mazirbes lībiešu tautas
nams Dundagas nov., Kolkas
pag., Mazirbe

Tautas nams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kur katru gadu augusta
pirmajā sestdienā tiek svinēti vērienīgi Lībiešu svētki. Vasaras laikā te darbojas
kafejnīca.
 Lībiešu kultūras darbiniece un Līvu savienības (Līvõd Īt) vadītāja Ieva
Ernštreite pastāstīs par nama īpašo lomu lībiešu tradīciju kopšanā, kā arī
par gaidāmajiem šīs vasaras pasākumiem.
https://www.celotajs.lv/lv/e/libiesutautasnams

Kafijas pauze
Brīvdienu mājā „Pizā”
Ventspils nov., Tārgales pag.,
Miķeļtornis, „Viļumi”

Brīvdienu mājas Pizā projekts ir izstrādāts, ņemot vērā vēsturisko Lībiešu krasta
stilu, rūpējoties par to, lai tas iekļautos piekrastes ainavā un kultūrvēsturiskajā vidē.
Savukārt interjerā saimnieki centušies saglabāt seno, vienlaikus piedāvājot
modernās pasaules komfortu.
https://www.celotajs.lv/lv/e/piza

Ap ~21:00 atgriešanās Rīgā. Galapunkts – Sabiles iela iepretim Kalnciema Rimi.
Pieteikties līdz 10.04.2019, rakstot uz e-pastu ineseo@celotajs.lv vai pa tālr. 67617600.
Mediju pārstāvju brauciens ir finansēts Igaunijas - Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis” ietvaros, un šajā
projektā ir iekļauti divi etnisko kultūru reģioni no Latvijas – Suitu novads un Lībiešu krasts.
Šī programma atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas
iespējamo izmantošanu.

