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L ībiešu kultūrtelpas ilgtspējas nodrošināšanas plāns 5 gadiem* 
 
1. L ĪBIEŠU  VALODAS SAGLAB ĀŠANA , ATT ĪSTĪŠANA , KOP ŠANA  UN APGUVE 

 
1.1. VALODAS RESURSI 

Nr.  Aktivit āte  Īstenotājs/koordinators  Termi ņš  Apraksts 
1.1.1.  L ībiešu valodas dokumentēšana un 

monitorings 
LI  2019 –2022 un 

sekojo ši  past āvīgs 
monitorings 

L ībiešu valodas mūsdien u situ ācijas dokumentēšana, sagatavojot  situ ācijas 
un problemātikas apskatu (monitoringa ziņojum u); p ēc pētījuma 
pabeigšanas – regulārs valodas  situ ācijas  monitorings. 

1.1.2.  L ībiešu valodas normēšana  LI, TU, LVA  past āvīg i  L ībiešu  valodas terminolo ģijas izstrāde, vārdu krājuma un gramatisko 
formu datubāzu papildināšana un atjaunināšana, darba rezultātu publiskas 
pieejamības nodrošināšana. 

1.1.3.  L ībiešu valodas korpus s  LI, TU, LVA  past āvīgi  Eso šā  l ībiešu valodas  korpusa, tostarp izlok šņu korpusa, pastāvīga 
papildināšana, marķēšana un tulkošana. Korpuss paredzēts valodas 
pētniecībai un apguvei, tāpat kā avots mācību palīglīdzekļu veidošanā. 

1.1.4.  L ībiešu valodas gramatika un 
rokasg r āmata 

LI, TU, LVA, LKS  2019 –2021  L ībiešu valodas gramatikas un rokasgrāmatas sagatavošana (latviski un 
angliski) valodas apguves, mācību materiālu sagatavošanas un 
pētnieciskiem nolūkiem. 

1.1.5.  L ībiešu valodas rīki vietnē 
lingua.livones.net 

LI, LKS, LVA  past āvīgi  Eso šo lībiešu valodas rīk u (v ārdnīcas, gramatisko formu datubāzes, 
vietvārdu reģistra u.c.)  uztur ēšana, pieejamības  nodro šināšana un 
papildināša na (l ībiešu valodas  rokasgr āmata un  korpusa publisk ā daļa ). 

1.1.6.  L ībiešu vietvārdu reģistrs  LI, LĢIA  past āvīgi  Ar LĢIA veidoto vietv ārd u datub āzi  savienota l ībi e šu  vietv ārdu reģistra 
izveide un papildināšana; ģeogrāfisko objektu lībisko un latvisko 
nosaukumu vākšana visā lībiešu vēsturiskajā areālā. 

 

1.2. VALODAS APGUVE UN POPULARIZĒŠANA 

Nr.  Aktivit āte  Īstenotājs/koordinators  Termi ņš  Apraksts 
1.2.1.  M ācību palīglīdzekļu sagatavošana  LI, LKS, LS  visā periodā atbilsto ši 

situ ā cijai 
Da žādām auditorijām ( b ērnu un jauniešu vasaras skolai “ Mierlinkizt ” , 
valodas past āvīgai  apguvei da žādos līmeņos u.c)  paredz ētu  m ācību 
palīglīdzekļu sagatavošana un publicēšana , tostarp m ācību nolū kiem 
paredz ētu video un audio materiālu sagatavošana  (atlas īšana, sagatavošana, 
titrēšana  u.c.), k ā arī mācību palīglīdzekļu sagatavošana e-platformās. 

1.2.2.  L ībiešu valodas apguves kursi  LI, LS  visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

L ībiešu valodas apguves kursi dažādā m auditorij ām un  prasmes l īmeņiem 
(valodas pamatu apguve, sarunu grupas u.c.), tostarp kombin ējot ar 
e-apmācības moduļiem. 
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1.2.3.  L ībiešu valodas pasniedzēju  kvalifik ācijas 
paaugstināšanas pasākumi 

LI, TU, LS, citi  visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

Pas ākumi lībiešu valoda s skolot āj u atbilsto šas  kvalifik ācijas  nodro šināšanai 
un kvalifikācijas  paaugstin āša nai (semin āri, konsultācijas, apmācība darbā 
ar valodas rīkiem u.c.) . 

1.2.4.  Bukleta  “ Lībiešu valoda ”  izdošana   LI, LVA  visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

Atjauninātas bukleta  “ Lībiešu valoda ”  versija sagatavošana, bukleta 
izdošana citās valodās. 

 

2. L ĪBIEŠU  NEMATERI ĀLĀ  KULT ŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN POPULARIZĒŠANA 
 

2.1. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA UN LĪBIEŠU KULTŪRTELPAS POPULARIZĒŠANA 

Nr.  Aktivit āt e  Īstenotājs/koordinators  Termi ņš  Apraksts 
2.1.1.  L ībiešu kultūras, valodas un vēstures 

po rt āl a  Livones.net  un t ā sociālo tīklu 
profilu  darb ība 

LKS  past āvīgi  Port āla livones.net (izveidots 20 06. gad ā) darbība s turpin āšana,  inform ējot 
lībiešu kopienu un intere sentus par aktu ālajām norisēm , k ā arī publicējot ar 
Lībiešu kultūrtelpu saistītus materiālus . 

2.1.2.  Citu l ī bie šu  tematikai velt ītu  viet ņu  un 
soci ālo tīklu  profilu darb ība 

LKS, LS, koris “L ōja”  u.c.  past āvīgi  Da žādu Lībiešu kultūrtelpas tematikai veltītu vietņu ( livodkuor.lv, 
virtuallivonia.info u.c,), k ā arī  soci ālo tīklu profilu  (@livuval, @livudiena, 
@liivlist, @kuolkalivucentrs u.c.) darb ība s turpin āšana , k ā arī jaunu profilu 
izveide. 

2.1.3.  Izgl ītojoši  semin āri  un em ācību kursi  par 
l ībiešu kultūru, vēsturi  un valodu 

LI, TU   visa perioda ietvaros 
atbilsto ši  situ ā cijai 

Semin āri  da žādām auditorijām ( l ībiešu kopiena, izglītības, kultūras un 
tūrisma iestāžu darbinieki, u.c. interesenti), kuru  m ērķis ir sniegt ieskatu 
lībiešu  v ēstures,  kult ūras  un valodas jaut ājumos, nodroš inot iesp ēju 
sem in āru  dal ībniekiem to  izmantot t ālāk savā ikdienā ; semin āru programmā 
balstītu mūžizglītības e-moduļu izveide. 

2.1.4.  L ībiešu ga dagr āmat as  LS, LKS  katru gadu/ katru otro 
gadu 

L ībiešu gadagrāmat u ( Līvlizt āigastrōntõz )  public ēšanas tradīcijas 
turpināšana, saglabājot  un paaugstinot eso šo izziņas  materi ālu kvalitāt i.  

2.1.5.  Informatīvu bukletu izdošana par lībiešiem  LI, LKS  visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

Informat īvu bukletu izdošana dažādās valodās  ar inform āciju  par L ībiešu 
kult ūrtelpas atsevišķajiem elementiem (Lībieši 33 atbildēs, Lībieši/Līvlizt 
u.c.) 

 

2.2. REGULĀRIE PASĀKUMI 

Nr.  Aktivit āt e  Īstenotājs/koordinators  Termi ņš  Apraksts 
2.2.1.  L ībiešu svētki   Mazirb ē  LS, LKS, VLAR, SLDB, 

pa švaldības,  l ībiešu  muzik ālās 
apvienības u. c. 

katru gadu  Gada noz īmīgākais  notikums L ībiešu  kult ūrtelpas dzīvē, kas iepazīstina ar 
dažādiem lībiešu kultūrtelpas aspektiem un piesaista lielāko apmeklētāju 
skaitu no Latvijas un ārvalstīm . Kop š 1989. gada pastāvējušo ikgadējo 
tradīciju iecerēts turpinā t, papla šinot un padarot daudzveidīgāku pasākuma 
programmu. 
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2.2.2.  B ērnu un jauniešu vasaras skola 
“ Mierlinkizt ” 

LS u.c.  katru gadu  B ērnu un jauniešu vasaras skolas “ Mierlinkizt ” darbība s turpin āšana , 
nodro šinot  l ībiešu bērnu un  jaunie šu iespējas apgūt lībiešu  nemateri ālo 
kult ūras mantojum u. Vasaras skolas programmas padzi ļināšana un 
starplaikā notiekošu bērnu un jauniešu auditorijai paredzētu pasākumu 
sagatavošana. 

2.2.3.  L ībiešu k ult ūras dienas Ventspilī  VLAR, LS, LKS, Ventspils 
bibliot ēka, Ventspils muzejs, 
Ventspils pilsētas dome  

2018, 2020, 2022  L īb ie šu  kult ūras dienu Ventspilī tradīcijas turpināšana, popularizējot lībiešu 
nemat eri ālo kultūras mantojumu (koncerti, zinātniski un dzejas lasījumi, 
izstādes u.c.), īpaš i piev ēršot uzmanību Ventspilī atrodamajam lībiešu 
nemateriālajam kultūras mantojumam un stiprinot Ventspils lī bie šu 
k opienas identit ātes apziņu . 

2.2.4.  L ībiešu k aroga dienas pas ākumi  LS, LKS, SLDB  katru gadu  L ībiešu karoga dienas pasākumu organizēšana dažādās Latvijas un ārvalstu 
vietās (Ventspilī, Mazirbē, Kolkā, Rīgā, Tartu u.c.), piedalotie s l ībiešu 
muzikālajām apvienībā, kultūras darbiniekiem u.c. 

2.2.5.  L īvõ d  Īt  ( L īvu  savien ības ) dibināšanas 
gadadiena 

LS, l ībiešu m uzik ālās  apvien ības, 
pašvaldības u.c . 

katru gadu  Atz īmējot  biedr ības  Līvõ d  īt  dibināšanu,  katru gadu apr īlī  notiek biedr ības 
gada pilnsapulce, iesa istot ar ī  uzaicin ātus runātājus.  2023. gad ā saistībā ar 
biedrības  simtgadi pl ānoti  pas ākumi  da žādās Latvijas vietās ,atzīmējot 
senākās lībiešu sabiedriskās organizācijas dibināšanu. 

2.2.6.  L ībiešu aktivitātes Roj as novad ā  Rojas novada pa švaldība  2021, katru gadu  Periodā pl ānotas v air ākas  jaunas ar l ībiešiem saistītas  aktivit ātes  Rojas 
novad ā –  rado šo lībiešu saiets j aunuzceltaj ā Rojas brīvdabas estrādē (radošo 
darbu izstādes, degustācijas, konkursi, koncerti, u.c.), un starptautiska 
l ībiešu vasa ras nometne (t ās laikā iespējams gūt  inform āciju par  l ībi e šu 
vēsturi un šodienas aktualitātēm, iesaistīties dažādās aktivitātēs). 

 

2.3. MUZIKĀLĀ MANTOJUMA UN IERAŽU KOPŠANA UN ATTĪSTĪŠANA 

Nr.  Aktivit āt e  Īstenotājs/koordinators  Termi ņš  Apraksts 

2.3.1.  L ī bie šu  muzik ālo apvienību darbība   L ībiešu  muzik ālās apvienības, 
pašvaldības 

past āvīgi  Da žādu lībiešu muzikālo apvienību  ( L īvlist ,  Laula ,  R āndali st ,  K āndla ,  Pi šk i 
k āndla ,  Nurmorkest õ r ,  Kal ā jeng , koris  L ōja  u.c.) darb ība, tostarp 
repertuāra apguve un jauna repertuāra veidošana, koncerti, kopīgi pasākumi, 
jaunu dalībnieku piesaiste.  

2.3.2.  L ībiešu dziesmu s v ētki   „Līvõd lōlõd 
pivād” 

Biedr ība “ Koris L ōja”, citas 
lībiešu muzikālās apvienības 

2019, 2021, 2023  L ībiešu  kopdzied āšanas tradīcijas   –  l ībiešu  dziesmu sv ētku  turpin āšana . 

2.3.3.  L ībiešu kora dziesmu jaunrades konk urss  Biedr ība “ Koris L ōja”  2019 –2021  Rado šais  konkurss komponistiem, veicinot l ībiešu kormūzikas pūra 
bagātināšanos un vis p ārēju interesi par šo procesu.  Konkursu nosl ēdz 
koncerts, ierakst īts audiomateriāls un dziesmu krājum a izdevums. 

2.3.4.  L ībiešu kormūzikas antol o ģija  Biedr ība “ Koris L ōja”  2019 –2020  L ībiešu kormūzikas antol o ģija s izdo šana. Izdevumā tiks iekļauts  no šu un 
tekstu materiāls, kā arī  audio ieraksti. 
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2.3.5.  Muzik āli uzvedumi lībiešu valodā bērniem  LS, l ībiešu  muzik ālās apvienība s  visa perioda ietvaros 
atbilsto ši  situ ā cijai 

B ērnu aud itorijai paredz ēti muzikāli uzvedumi lībiešu  nemateri ālā 
mantojuma kompleksai apguvei . 

2.3.6.  Putnu modin āšana  Visas l ībiešu muzikālās 
apvienības, LS, LKS, citi 
ineteresnti 

katru gadu  L ībiešu putnu modināšanas tradīcija katru gadu pirmajā sestdienā pēc 
pavasara saulgriežiem. Tradīcijas ietvaros dažādās Latvijas vietās tiek 
izpildīts un dokumentēts lībiešu putnu modināšanas rituāls. 

2.3.7.  Gadsk ārtu ieražu iedzīvināšana 
 

L ībiešu  muzik ālās apvienības, 
LS, citi interesenti 
 

20192023 
 

Da žād u l ībiešiem raksturīgu  gadsk ārtu tradīciju  (Putnu modin āšana,  Maizes 
sv ētki , Vastl āvji, Lie ldienas, J āņi, Ziemas saulgrieži  u.c.) kop šana un 
demonstrēšan a da žādās Latvijas vietās, iesaistot  noris ēs plašu interesentu 
loku . 

 

2.4. TRADICIONĀLO AMATU UN DZĪVESVEIDA TRADĪCIJU KOPŠANA UN ATTĪSTĪŠANA 

Nr.  Aktivit āt e  Īstenotājs/koordinators  Termi ņš  Apraksts 

2.4.1.  L ībiešu  tradicion ālās amatniecības  un 
dz īvesveida tradīciju  kop šana 

Lībiešu sabiedriskās 
organizācija s, pa švaldības,  l ībiešu 
muzikālās apvienības, uzņēmēji 
u.c. 

patst āvīgi  L ībiešu tautastērpa ,  ēdienu  gatavo šanas  un citu tradicion ālo amatniecības 
prasmju , tradicion ālo saimniekošanas paņēmienu kopšana , organiz ējo t 
semin ārus, meistardarbnīcas un paraugdemonstrējumus. Popularizējošu 
videomateriālu un  druk āto izdevumu sagatavošana, ar amatniecības prasmju 
kopšanu saistītu pasākumu organizēšana. 

2.4.2.  Zvejas trad īc iju kop šan a  L ībiešu sabiedriskās o rganiz ācijas 
un pašvaldības , uz ņēmēji 

visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

Zvejas trad īciju kopšana,  organiz ējot meistarklases un pasākumus par 
tradicionālajiem zvejas  un zivju apstr ādes  (k ūpināšanas, sālīšanas u.c .) 
pa ņēmieniem , zvejas r īk u gatavo š anu un labo šanu , t āpat veid ojot video un 
druk ātos materiālus , k ā arī  radot atrakt īvus tūrisma piedāvājumus. 

2.4.3.  L ībiešu  tautas celtniec ības  trad īciju 
kopšana un popularizēšana 

Biedr ība “Ziemeļkurzemes 
biznesa asociācija” 

past āvīgi  Konsultat īvs atbalsts un lībiešu tautas celtniecības tradīciju popularizēšana  
L ībiešu krastam raksturīgo ēku un būvju saglabāšanā un atjaunošanā , 
tostarp izce ļot pozitīvos piemērus, sniedzot skaidr ojo šu informāciju  viet ējos 
izdevumos  un konsult ācijās . 

2.4.4.  Paaud žu vakarēšanas tradīcija  LS, lībiešu kopienas pārstāvji, citi 
interesnti 

visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

Kop ības sajūtas radīšana dažādu lībiešu  izcelsmes paaud žu starpā  L ībiešu 
un citās lībiešu apdzīvotajās teritorijās , interesentu piesaiste jaunu amatu 
prasmju (rokdarbu,  ēdiena gatavošanas, dziedāšanas , mezglo šanas,  t īklu 
lāpīšanas  u.c.) apguv ē . Norises vietas: Lībiešu tautas nams, Lībiešu saieta 
nams Kolkā, Ventspils lībiešu istaba u.c. 

 

2.5. LĪBIEŠU MŪSDIENU KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA UN CITI AR LĪBIEŠU NEMATERIĀLĀS KULTŪRAS MANTOJUMU SAISTĪTI PASĀKUMI 

Nr.  Aktivit āt e  Īstenotājs/koordinators  Termi ņš  Apraksts 

2.5.1.  L ībiešu literatūras veicināšanas  pas ākumi  LKS  visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

L ībiešu dzejas lasījumi (Dzejas dienās, Lībiešu kultūras dienās Ventspilī 
u.c.), p ublik ācijas lībiešu izdevumos, grāmatu izdošana (lībiešu mūsdienu 
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dzejas krājums “Trilium” (lībiski/latviski, lībiski/igauniski, 
lībiski/lietuviski),  V. Ern štreita  dzejas kr ājums   (l ībiski/angliski) u.c.), dalība 
somugru rakstnie ku kongresos u.c. starptautiskos pas ā kumos, jaunrades 
veicin āšanas pasākumi. 

2.5.2.  L ībiešu tēlotājas  m ākslas veicināšanas 
pas ākumi 

LKS  visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

Izst āžu organizēšana (Lībiešu tautas namā, Lībiešu saieta namā Kolkā, 
lībiešu kul t ūras dienu Ventspilī ietvaros u.c.),  jaunrades veicin āšanas 
pasākumi, plenēri. 

2.5.3.  Salacas l ībiešu mantojuma  kop šan a  P āles novadpētniecības muzejs  past āvīgi  Salacas lībiešu dzimtu un nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana un 
izpēte, Salacas lībiešu mantojumu popularizējošu pasākumu organizēšana. 

2.5.4.  L ī bie šu  dz īvesstāstu vākšana  un 
populariz ēšana 

LU Filozofijas un sociolo ģijas 
institūts 

visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

L ībiešu dzīvesstāstu vākšana un esošās kol ekcijas papla šināšana , papildinot 
ar vizu ālajiem  materi āliem (attēliem, video) . Sav ākto dzīvesstāstu un ar 
tiem saistīto materiālu publicēšana. 

 

2.6. INFRASTRUKTŪRA LĪBIEŠU NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA IEPAZĪŠANAI 

Nr.  Aktivit āt e  Īstenotājs/koordinators  Termi ņš  Apraksts 

2.6.1.  Digit āla pārskata ekspozīcija par lībiešiem  LI, LKS  2019 –2021  Digit āla  p ār skata ekspoz īcija par lībiešu vēsturi, kultūru un valodu un 
lībiešu kultūras darbiniekiem, iekļaujot interaktīvus elementus; pēc 
ekspozīcijas izveides atsevišķas virtuālas tematiskās izstādes. 

2.6.2.  Virtu ālais  L ībiešu muzejs  LI, LKS, avotu kr ātuves   2020  – pas t āvīgi  Ar l ībiešiem saistīto avotu krātuvju un avotu apzināšana, kartēšana, 
kopkataloga  pamatnes izstr āde;  da žādās avotu krātuvēs izvietotu valodas un 
kult ūrvēsturisko lībiešu  tematikai velt īto krājumu un avotu apzināšan a, 
kopkataloga izveide, eso šo elektr onisko katalogu savieno šana un ierakstu 
koriģēšana;  papla šinātas  virtu ālas ekspozī cijas sagatavo šana par lībiešu 
vēsturi, kultūru un valodu  no senajiem laikiem l īdz mūsdienām . 

2.6.3.  L ībiešu tautas nam s Mazirb ē  LS, Dundagas novada pa švaldība  past āvīgi  L ībiešu tautas nama darbības  un pieejam ī bas papla šināšana,  veidojot to par 
L ībiešu  kult ūrtelpas  izzi ņas  centru. Izst āžu , prezent āciju, koncertu,  rado šo 
darbn īcu u.c. pasākumu rīkošana.  L ībiešu amatniecības tradīciju, tostarp 
kulinārā mantojuma iepazīšanas iespēju paplašināšana un jaunu iespēju 
rad īšana. 

2.6.4.  L ībiešu saieta nam s Kolk ā  Dundagas novada pa švaldība,  LS, 
 

past āvīg i  Līv u centra K ūolka  izvieto šana  jaunuzceltaj ā  L ībiešu saieta namā  Kolk ā , 
nodro šinot ies p ēju iepazīt  l ībiešu mantojumu  un  m ūsdienas . Ar L ībiešu 
kultūrtelpu taistītu izstāžu, pre zent āciju, koncertu, radošo darbnīcu u.c. 
pasākumu rīkošana. Kolkas pagasta  T ūrisma informācijas centr a darb īb a. 

2.6.5.  Ziemeļkurzemes l ībiešu mant ojums 
Ventspil s muzejā 

Ventspils muzejs  2020 – pastāvīgi  Piej ūras  br īvdabas muzejā esošās Lībiešu  krasta tematikai velt ītās 
ekspozīcijas  (l ībiešu sēta, Lielirbes lūgšanu nams,  Mazirbes stacijas kopija 
un mazb ānītis  u.c.) papildin āšana ( seno laivu restaur ācija , jaunas  ēkas 

5 
 



08/03/2019 01_pielikums_Ilgtspējas nodrošināšanas plāns - Google dokumenti

https://docs.google.com/document/d/1aZOAdvG3BrixH92Kvs4mIGajoz2oVqaHUOghl_N2-MQ/edit 6/7

būvniecība, interaktīvu papildu izziņas materiālu iekļaušanas ekspozīcijā 
u.c.). 

2.6.6.  Salacas l ībiešu  mantojums P āles muzejā  P āles novadpētniecības muzejs  past āvīgi  Salacas l ībiešiem veltītās  ekspoz īcija s papildin āšana un ekspozīcijas telpu 
atjaunošana. 

2.6.7.  Stiliz ēta lībiešu zvejnieku  s ēta  Ventspils 
novada T ārgalē 

Ventspils novada pa švaldība  2019 –pastāvīgi  Stiliz ētā  l ībiešu zvejnieku sēta   L īvõ d kal āmīe kōrand,  kur ā iespēju iepazīt 
lībiešu nemateriālo kultūras mantojumu nodrošina Ventspils novada kopas 
K āndla  un  Pi šk i k āndla . 

2.6.8.  Ekspoz ī cija par l ībiešu zvejniekciemiem 
Sl īt eres b ākā 

DAP  2020  Ekspoz īcij a par l ībiešu zvejniekciemiem  Sl īteres bākā. 

 

2.7. LĪBIEŠU KULTŪRTELPAS ELEMENTU IEKĻAUŠANA VIDĒ UN TŪRISMĀ 

2.7.1.  L ībiešu valodas  elementu iek ļauš ana vid ē  LI, Dundagas, Ventspils un Rojas 
novada pa švaldība s, TIC  

2018 –2019  Saska ņā ar V alsts valodas likumu un Ministru kabineta noteikumiem 
vizu āli  iez īmēt lībiešu kultūrvēsturisko teritoriju “Lībiešu krasts”, 
papildinot ar lībiskajiem nosaukumiem ģeogrāfisko objektu apzīmējumus 
ceļazīmēs, informatīvajās plāksnī t ēs un citur publiskajā telpā (ēdienkartēs, 
informatīvajos materiālos u.c.). 

2.7.2.  L ībiešu taka  LI, LS, Dundagas, Ventspils un 
Rojas novada pa švaldība s , TIC, 
LC 

2020 – 2021  Kult ūr v ēsturiska s l ībiešu taka s izveide l ībiešu kultūrvēsturiskajā teritorijā 
“Lībiešu krasts”. Taka  ved ce ļotājus un interesentus ca uri visiem L ībiešu 
krasta ciemiem, iepazīstinot  ar objektiem, kas atspogu ļo lībiešu 
k ult ūrvēsturisko mantojumu , sniedz inform āciju par lībiešiem un lībiešu 
mantojumu gan katrā atsevišķajā ciemā, gan kopumā. 

2.7.3.  Izzi ņas materiāli tūristiem  LC, pa švaldības,  l ībiešu 
sabiedriskās organizācijas 

visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

Ar L ībiešu kultūrtelpu  saist ītu  populariz ējošu izziņas materiālu 
sagatavošana, tostarp tūrisma vajadzībām. 

2.7.4.  Ar L ībiešu kultūrtel pu saist ītu  t ūrisma 
produktu radīšana un pilnveidošan a 

L ībiešu sabiedriskās 
organizācijas, pašvaldības, 
uz ņēmēji, LC un citi interesenti 

past āvīgi  M ūsdienīgu ar Lībiešu kultūrtelpu saistītu  t ūrisma  produktu un iesp ēju 
veidošana , kas nes ekonomisku labumu l ībiešu kopienai un rada 
daudzveid īgu piedāvājumu lībiešu  v ēsturisko teritoriju  apmekl ētājiem. 

2.7.5.  L ībiešu mājražotāju ekspozīcija  Dundagas 
viduslaiku pil ī 

Dundagas novada pa švaldība , 
viet ējie mājražotāji 

visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

Pl ānots  izveidot iesp ēju lībi e šu mājražotājiem eksponēt  un tirgot savu 
produkciju Dundagas viduslaiku pil ī. 

 

3. AKAD ĒMISKIE  PAS ĀKUMI, DIGITALIZĀCIJA UN CITI PASĀKUMI 
 

3.1. AKAD ĒMISKIE  IZDEVUMI UN PAS ĀKUMI 

Nr.  Aktivit āte  Īstenotājs/koordinators  Termi ņš  Apraksts 
3.1.1.  L ībiešu vasar as universit āte (III, IV)  LI, TU, citas augst ākās izglītības 

iestādes 
2020, 2023  Sadarb ībā ar Tartu Universitāti veidota starptautiska Latvijas Un iversit ātes 

studiju programma lībiešu valodas, vēstures un kultūras apguvei 5–8 ECT 
kredītpunktu a pm ērā. 
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3.1.2.  L ībiešu kultūras, vēstures u n valodas 
pamatu apguves kursi 

LI, TU,   visā periodā atbilsto ši 
situ ā cijai 

Da žādās valodās  veidoti lekciju kursi (tostarp eapm ācību moduļi ) da žādu 
valstu un augstskolu  akad ēmiskajam personālam, kuru ietvaros  vi ņiem 
iespējams  ieg ūt pamatzināšanas  par l ībiešu kultūru, vēsturi un valodu, lai 
izmantotu tās savā pētnieciskajā darbā, tostarp, pētot lībiešu un latviešu 
kontaktus. 

3.1.3.  Akad ēmiskie lasījumi "Livonika " (VI, VII, 
VIII) 

LI, TU, VLAR  2018, 2019, 2021  LI p ētnieku un viesu akadēmiskie lasījumi Rīgā (LU) un Ventspilī Lībi e šu 
kultūras di enu ietvaros. 

3.1.4.  Monogr āfija “Lībi e ši starp pasaules kari em 
dokumentos un v ēstulēs: ska ts no 
Igaunijas ” 

LI, LU Akad ēmiskais apgāds  2019  Monogr āfija caur Igaunijas arhīvu dokumen tiem  – 1920.-30. gados lībiešu 
rakstītām vēstulēm un igauņu zinātnieku ek sped īciju materiāliem, 
Ferdinanda Linnusa un Oskara Lo ritsa etnogr āfiskajiem arhīviem un citiem 
snie dz ieskatu Zieme ļkurzemes lībiešu ciemu iedzīvotāju ikdienā. 

3.1.5.  Monogr āfija “Lībiešu kultūra”  LI, LU Akad ēmiskais apgāds  2018 –2021  Lībiešu tradicionālā un mūsdinenu kultūra 19.–21. gadsimtā. 

3.1.6.  Monogr āfija “Lībiešu tautas nams”  LI, LU Akad ēmiskais apgāds  2019 –202 1  2019. gad ā aprit 80 gadu kopš Lībiešu tautas nama svinīgās atklāšanas 
Mazirbē.  Gr āmatā aplūkota kā tautas nama tapšanas vēsture, tā arī a r to 
saist ītie notikumi līdz pat mūsdienām. Šī būs pirmā grāmata, kas jelkad 
pilnībā veltītas tautas namam. 

3.1.7.  Monogr ā fija  “ L ībiešu valodas ietekme 
latvieš u valod ā”. 

LI, LU Akad ēmiskais apgāds  2022 –2 025  Monogr āfija par lībiešu valodas ietekmi latviešu valodā, lībiešu 
vēsturiskajiem areāliem, latviešu valodas veidošanos no lībiešu valodas un 
lībisko vietvārdu viedokļa. 

3.1.8.  Žurnāla ESUKA/JEFUL lībi e šu tematikai 
veltīti speciālie  numuri 

LI, TU  2018, 2021  Žurnāls ESUKA/JEFUL ir angliski iznākošs somugristikas tematikai veltīts 
augstākās kategor ijas zin ātnisks  izdevums, kura saturs tiek iek ļauts 
prestižākajās dat ub āzēs. Līdz šim iznākuši divi īpaši lībiešu tematika i velt īti 
numuri, kas kļuvuši par pirmajiem apkopotajiem izdevumiem par lībiešiem 
angliski.   Žurnāla numuros plāno ti raksti par Kurzemes un Vidzemes l ī bie šu 
valodu un vēsturi, kā arī par lībiešu situāc iju m ūsdienās. 

3.1.9.  Latvijas muzejos eso šo lībiešu 
etnogrāfisko priekšmetu kopkatalogs 

Latvijas Etnogr āfiska is br īvdabas 
muzejs 

2018 –2019  Da žādos  Latvijas muzejos glab āto  ar l ībiešiem saistāmo  etnogr āfisko 
priekšmetu kopkataloga izveide un  izdo šana . 

 
 

3.2. L ĪBIEŠU NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJU MA AVOTU DIGITALIZ ĀCIJA * 
 
3.2.1.  L ībiešu teiku kolek cijas digitaliz ācija  LI, TU, ILM  2018 –  2019  O. Loritsa sav āktās lī bie šu teiku kolekcijas digitalizācija , p ārveidojot to 

elekt roniska teksta form ātā, un izvietojot  to port ālā Livones.net.  Tekstu 
iek ļaušana lībiešu valodas  korpus ā, izveidojot lībiešu valodas  izlok šņu 
apak škorpusu. 

3.2.2.  O. Loritsa l ībiešu etnogrāfiskās vārdnīcas 
digitalizācija 

LI, ILM  past ā v īg i  ILM kr ājumā esošās O. Lor itsa l ībiešu etnogrāfiskās vārdnīcas kartotēkas 
digitalizācija un sakārtošana. 
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