Viena no bagātākajām “Mājas kafejnīcu dienu 2022” nedēļas nogalēm ir klāt
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Pasākumi

Tūrisms

Šajā nedēļas nogalē teju katrā Latvijas pusē savas durvis vērs mājas kafejnīcu saimnieki un saimnieces, lai mīļi uzņemtu, pabarotu
un parūpētos par kādu izklaidi vai kultūras baudījumu, ļaujot izjust mājas kafejnīcu maģisko šarmu. “Mājas kafejnīcu dienu 2022”
ietvaros šajā nedēļas nogalē – 23. un 24. jūlijā – viesus gaidīs Vidusdaugavā, Varakļānu un Saldus novadā, Dienvidkurzemē un
Viduslatgalē.
No jūlija līdz pat septembra vidum vairāk nekā 400 Latvijas saimnieces un saimnieki brīvdienās aicina viesos, lai padalītos ar senu
ģimenes recepti, ļautu pamieloties ar turpat dobē audzētiem labumiem un pamēģināt neierastus garšu savienojumus. Tā ir iespēja
arī iepazīt nezināmas novada vietas, dabas krāšņumu un mieru, un galvenais – cilvēkus, kuri ir gatavi atvērt savas sētas un būt
kopā.
Lai garšu viļņi atved uz Vidusdaugavu! Te, Likteņupes Daugavas labajā krastā, paveras skaistās Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses un
Pļaviņu apkārtnes ainavas. Kopā “Vidusdaugavas garšu viļņi” sagaidīs 23 mājas kafejnīcās. Mājas kafejnīcā ““B2” Gastronomisks
baudījums piecās kārtās” gaidīts būs ikviens – gan īsti gaļas cienītāji, kuri varēs nobaudīt bioloģiski audzēta liellopa steiku, gan arī
vegānisku maltīšu piekritēji. Ja gribi uzzināt, ko galdā ceļ spilgto RADADA apģērbu autori, paviesojies kafejnīcā “RADADA Lāčplēsis
grillē”, kā arī apmeklētāji varēs ielūkoties darbnīcā, paši apdrukāt auduma maisiņu vai iegādāties kādu no apģērbiem. Ja jau tagad
zināt, ka būsiet šajā pusē, noteikti ir vērts pieteikties pie kafejnīcas “Kadiķītis” saimniekiem – ar iepriekšēju pierakstu varēs ne vien
baudīt lauku labumus, bet arī izkarsēties pirtiņā un pamieloties ar zāļu tējām, un baudīt mājas koncertu.
Vai zini, kur Vidzeme ar Latgali savijas vienā ciešā bizē? Šajā nedēļas nogalē ir iespēja to redzēt savām acīm mājas kafejnīcās
“Lapsu dzīres Varakļānos”. Tur, kur zelta lapsa saimnieko jau gandrīz gadsimtu, rūpējoties par meža veltēm, labības laukiem, gādā

par auglīgu ražu, veselību un labklājību, var iepazīties ar četrām mājas kafejnīcām – “Grāmatlapsa”, “Sajūtu lapsa”, “Reibinošā
lapsa” un “Parka Lapsa tupeņos”. Tas neizbēgami nozīmē izbaudīt ģimenes viesmīlību un paaudzēs pārmantotās receptes, kā arī
paviesoties rūķu darbnīcā, pagaršot kādus stiprākus dzērienus un mieloties ar tādiem kartupeļu ēdieniem kā “Buļvu kūciņas” un
citiem iepriekš nebaudītiem kulinārijas šedevriem.
Lai izbaudītu visas 13 “Mājas kafejnīcu dienas Saldus novadā”, ir jāatvēl visa nedēļas nogale. Ciemiņus Saldus novads nemainīgi
sagaida ar kārumiem un lauku labumiem – medu, zirņu ēdieniem, mājas sieriem, čilli mērcēm, kvalitatīvu liellopu, strausu gaļu un
strausu olu ēdieniem, maizi un konditorejas izstrādājumiem, saldējumu, “Saldalu”, mājas vīniem un citiem gardumiem. Pulkveža
Jukuma Vācieša dzimtajā mājā Jaunlutriņos, Muižas ielā 7, jau otro gadu durvis vērs mājas kafejnīca “Novada delikateses Jukuma
gaumē”. Šajā kafejnīcā varēs mieloties ar Saldus un Kuldīgas novada delikatesēm, kas tiks gatavotas un servētas ar vietējo
saimnieču prasmīgajām rokām. Mājas kafejnīcu dienās Saldus novadā šogad norisināsies gandrīz vienlaikus ar festivālu “Saldus
saule”, kas Saldus Kalnsētas parka estrādē notiks 22. un 23. jūlijā.
Vēl Kurzemes pusē savas durvis vērs 15 mājas kafejnīcas “Izgaršo, izbaudi, izzini Dienvidkurzemes dienvidus!”. Sen aizmirstas
bērnības garšas, saimnieču meistarstiķi, neparasti garšu eksperimenti un tradicionālas vērtības – tas viss mājas
kafejnīcās. Viesošanās Kurzemē nenozīmē tikai pilnu vēderu, noteikti būs iespēja arī iemēģināt roku kādā jaunā prasmē. Kafejnīcā
“Zvanītāji” viesi varēs izjust vēsturiskās mājas garu, baudīt vietējos ēdienus, reizē arī iepazīt bagāto Rucavas tradicionālās kultūras
mantojumu. Ar “Koncertu virs upes” savus viesus lutinās mājas kafejnīcas “Kulinārs Ods” saimnieki, vienlaikus liekot galdā “Oda
spēka putru” un citus labumus. Dienvidkurzemes saimnieki ir parūpējušies par radošiem, garšīgiem un ģimeniskiem risinājumiem,
atliek vien izraudzīties, kuras mājas kafejnīcas piedāvājums šķiet saistošākais, rezervēt galdiņu un braukt ciemos.
Savukārt citā Latvijas pusē, savus viesus pārsteigs un mīļi sagaidīs mājas kafejnīcās“Mājas kafejnīcu dienas Viduslatgale”.
Viduslatgale ir lielisks brīvdienu galamērķis, kur labi jutīsies un savus piedzīvojumus sastaps aktīvās atpūtas piekritēji, labsajūtas
lūkotāji un ēdienu baudītāji. Viduslatgalē var apskatīt mazo, sirsnīgo pilsētiņu Ludzu, paviesoties šarmantajā Rēzeknē, kur pilsētas
labākā ainava paveras no 13. gadsimta pilsdrupu kalna, kā arī tuvumā apskatīt akustiskās koncertzāles “Gors” vērienīgās aprises,
kā arī aplūkot Rāznas ezera skaistos skatus. 23 mājas kafejnīcās saimnieki un saimnieces gaidīs ar sātīgām, tradicionālām un arī
inovatīvām maltītēm.
“Mājas kafejnīcu dienas 2022” ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs”
organizēta akcija ar mērķi popularizēt Latvijas reģionu tūrisma piedāvājumu. “Mājas kafejnīcu dienās” par improvizētu restorānu
kļūst idilliska lauku sēta vai neierasta urbāna vide nekurienes vidū, mazākas un lielākas saimniecības, kā arī tūrisma objekti.
Papildinot gastronomisko piedāvājumu, noritēs arī plaša kultūras programma – būs iespējams gan iegādāties rokdarbus, gan arī
mācīties tos veidot, ļauties spēlēm, izbaudīt koncertus vai mesties dančos, vērot īpaši sarūpētus priekšnesumus un aktivitātes.
“Mājas kafejnīcu dienas” notiks visā Latvijas teritorijā katru nedēļas nogali līdz pat 11. septembrim, paverot iespēju paviesoties
dažādākajos Latvijas nostūros un nobaudīt dažādu Latvijas saimnieku maltītes.
Pirms došanās uz izvēlētājām mājas kafejnīcām interesentus aicinām:
1

Sazināties ar kafejnīcu un pieteikt savu apmeklējumu, tādējādi būsi pārliecināts, ka tevi gaidīs brīvs galdiņš.

2

Pārliecināties par sevis izvēlētās aktivitātes norises laiku – katrs mājas restorāns, katra aktivitāte var noritēt dažādos laikos.

3

Pārbaudīt, vai izvēlētājā norises vietā būs iespējami bezskaidras naudas norēķini – ne visi pasākumu rīkotāji varēs pieņemt
bankas kartes.

No jūlija līdz septembra vidum brīvdienās visā Latvijas teritorijā 43 apkaimēs tiks piedāvāti vairāki saistoši galamērķi. Visa
informācija par norises vietām pieejama mājaslapā – www.majaskafejnicas.lv. Tuvākās “Mājas kafejnīcu dienas” noritēs:
23.–24. jūlijā Grobiņas apkaimē un Saldus novadā, kā arī Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses un Pļaviņu apkārtnē, Varakļānos un
Viduslatgalē;
6.–7. augustā Jelgavas, Valmieras un Kuldīgas novadā, kā arī Priekules un Vaiņodes apkārtnē;
12.–13. augustā Aizputes apkārtnē – Kazdangā, Cīravā, Apriķos, Aizputē, Kalvenē;

13. augustā Siguldas novadā;
13.–14. augustā Valkas, Ropažu, Salaspils un Madonas novadā.
“Mājas kafejnīcu dienas” Latvijā tiek rīkotas jau no 2019. gada. Pagājušā gadā apmeklētājiem kopumā bija pieejamas 448 mājas
kafejnīcas vairāk nekā 30 Latvijas reģionos. Kafejnīcu apmeklētāji, ne vien baudot dažādās reģionu virtuves, bet arīdzan piedāvātās
aktivitātes vai tūrisma objektus un piedzīvojumus apkaimēs, izzina un iepazīst Latviju.
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