Lībiešu Tautas nams
Publicēts: 24.11.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Slīteres Nacionālais parks
«Lībiešu tautas nams», Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov.

GPS KOORDINĀTES
X: 399707, Y: 6394730 / Lat: 57.6836106, Lon: 22.3179667

APRAKSTS
Lībiešu tautas nams atklāts 1939.gada 6.augustā. Plāksne pie nama ieejas vēsta: «Šo namu ir lībieši cēluši ar savas tēvzemes
Latvijas un ar savu radu tautu somu, igauņu un ungāru palīdzību». Tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Līvu savienība
namu atguva savā īpašumā 2000.gadā.
Kopš 1989.gada ik gadu augusta pirmajā sestdienā te notiek vērienīgi lībiešu svētki, pulcējot radu tautas un draugus no visas
pasaules.
Namā iekārtota etnogrāfiskā istaba, kur apskatāma etnogrāfisko priekšmetu kolekcija. Vasarā darbojas kafejnīca.
Nama saimnieki piedāvā arī kultūrvēsturiskas izziņas ekskursijas pa Mazirbi un Lībiešu krastu.

Plašāka informācija par Lībiešu tautas nama vēsturi >>>

Avots: www.visit.dundaga.lv

Lībiešu tautas nams Mazirbē. Foto: Dundagas TIC arhīvs

VIDES PIEEJAMĪBA

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
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MAKSA
Ziedojumi

ATVĒRTA
Iepriekš piesakoties +371 29463028, +371 20383578

LABIEKĀRTOJUMS

NOKĻŪŠANA
No Ventspils un Kolkas puses pa autoceļu P124 līdz krustojumam ar autoceļu P125. Tālāk 1 km pa P125 līdz Mazirbes centram.
No Dundagas puses pa autoceļu P125 līdz krustojumam ar autoceļu P124. Pārbaucot krustojumu, turpina ceļu 1 km pa P125 līdz
Mazirbes centram.

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
www.livones.net
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

APSAIMNIEKOTĀJS
Līvu savienība (LĪVÕD ĪT), info@livones.net
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/libiesu-tautas-nams

