Šajā nedēļas nogalē savas durvis vērs 53 mājas kafejnīcas
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Tūrisms

Valmieras, Kuldīgas, Jelgavas un Dienvidkurzemes novads šajā nedēļas nogalē – 6. un 7. augustā – gaidīs viesus “Mājas kafejnīcu
dienās 2022”. Kopumā 53 mājas kafejnīcās saimnieki un saimnieces gādās par gardām maltītēm, izklaides programmām visai
ģimenei un ieteikumiem, ko aplūkot un apciemot esot apkaimē.
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. Tāpat tā ir
iespēja iepazīt nezināmas novada vietas, dabas krāšņumu un mieru un, galvenais – cilvēkus, kuri ir gatavi atvērt savas sētas un būt
kopā.
Šajā nedēļas nogalē. “Valmieras novads – Ziemeļvidzemes sirds!” priecēs 24 mājas kafejnīcās. “Falafels un filmas” viesiem būs
iespēja izgaršot īstenus veģetāro ēdienu meistarstiķus, kas palutinās ne tikai veģetāriešu garšas kārpiņas. Mājas kafejnīcas
“Ipomeja” saimniece skaistajā ābeļdārzā saviem viesiem piedāvās nobaudīt ne tikai dažādus batāšu ēdienus, bet arī doties
ekskursijā pa pašas loloto batāšu lauku. Kamēr viesi mielosies ar gardajām maltītēm un veldzēs slāpes ar avota ūdeni vai mājas
sulām, kafejnīcas saimnieks viesus priecēs ar dzīvo mūziku. Tomēr, ja dienas laikā neizdodas apmeklēt kādu no mājas kafejnīcām,
tad “Sēļu muižas kafejnīca” viesus gaidīs arī nakts kafejnīcā, parūpējoties ne vien par gardu maltīti, ko meistarojuši Sēļu pagasta
Tautas nama pārstāvji, bet arī par īsteni romantisku noskaņu.
Gauja kā Valmieras galvenā iela, Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca ar tās gaili torņa virsotnē, Valmiermuižas viesmīlība, Burtnieku ezera
saulrieti, spēka smelšanās Zilākalnā, elpu aizraujošās Valmieras vasaras teātra festivāla izrādes vietās, kur ikdienā izrādes netiek
spēlētas, putnu vīterošana Oleru muižā un purva takā, bērnības garšas kopā ar Rūjienas saldējumu – tas viss un vēl daudz vairāk

sagaida ceļojumā pa Valmieras novadu!
Arī Kuldīgas novadam ir savi rūpīgi glabātie noslēpumi, kas slēpj prasmi savienot vēsturi ar mūsdienām, dabu ar pilsētu un vietējo
ar eksotisko – to varēs pieredzēt “Taste Kuldīga mājas kafejnīcās” 6. un 7. augustā. Kopā Kuldīgas novadā viesus gaidīs septiņās
mājas kafejnīcās. Aitu audzētava “Pilskalni” arī šogad papildina mājas kafejnīcu dalībnieku loku –saimniecība ar vairāk nekā 100
gadus senu vēsturi atrodas īpaši ainaviskā vietā. Saimniecības īpašumā atrodas Mazsāliju pilskalns, kura pakājē esošais aitu
ganāmpulks rada Latvijas lauku ainavai ne tik raksturīgu, toties ļoti īpašu atmosfēru. Nedaudz neierastāku un industriālāku pieredzi
šogad piedāvās ģimenes ražotne “Rundy’s Kombucha”. Viesiem būs iespēja ne vien nogaršot jau tik iecienītos “Rudy’s Kombucha”
dzērienus, bet sajust tos arī pasniegtajā ēdienā šefpavāra Žaņa Raivo Behmaņa izpildījumā. Par ģimenisku atpūtu un dzīvnieku
valsts izzināšanu parūpēsies “Lauku sēta – Zoo Zemturi” saimnieki un sētas iemītnieki – truši, putni, kaziņas, alpakas, savvaļas zirgi,
emu un daudzi citi dzīvnieki.
Kuldīgas novada nemainīgās vērtības – platākais ūdenskritums Eiropā, senais ķieģeļu tilts pār Ventu un šarmantā vecpilsēta, suitu
dziesmas Alsungas pusē un Ventas upes lēnais plūdums, kas savieno Skrundu ar Kuldīgu, ļaus iepazīt Kurzemes šarmu.
“Neparastu un jaunu garšu baudījums Jelgavas novadā” aicina ciemos, piedāvājot 11 mājas kafejnīcas.“Trifeļu dārza kafejnīcas”
nosaukums jau saka priekšā, un viesi varēs baudīt plašu jo plašu ēdienu klāstu – trifeles pamatēdienos, uzkodās un desertos, pat
dzērienos. Kamēr tiks gaidīts pasūtījums, varēs savām acīm redzēt, kā trifeles turpat saimniecības dārzā tiek audzētas. Ģimenes
uzņēmums un nedēļas nogalē arī mājas kafejnīca “Livonijas dzintars” gaidīs ciemos savā muižiņā, lai kopīgi izbaudītu saimniecības
atmosfēru, iepazīstot saimnieku hobijus (kristālu un minerālu kolekcijas eksponātus, liliju dārzu, dzintara terapijas produktus) un
relaksētos klavieru mūzikas skaņās, kuras izpildīs saimes jaunākais dēls. Ciemos aicina arī ģimenes mājas kafejnīca “Bramberģes
pils”. Bramberģes muižas apbūve ar parku ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kur ēkas celtas 16.–17.gs. Muižas skaistie vārti ir
vienīgā un vecākā saglabājusies šādas funkcijas celtne Latvijā. Pirms nepilniem pieciem gadiem muiža nonāca jaunu saimnieku
rokās, kuri pamazām atjauno un atdzīvina to. Jābrauc vien pašiem lūkoties un izgaršot bagāto ēdienu klāstu.
Jelgavas novads atrodas pašā Latvijas vidū, ko caurvij Lielupe ar tās daudzajām pietekām; upju līčos un pļavās sastopamas retas
augu, putnu un dzīvnieku sugas, liecinot par tīru apkārtējo vidi. Jelgavas novada bagātība ir nozīmīgie pagātnes notikumi, par ko
liecina liels skaits muižu – Vilcenes muiža un dabas parks, Lielvircavas muiža, Lielplatones muiža un Vešūzis, Svētes pils,
Bramberģes pils, kā arī citi objekti ar milzīgu kultūrvēsturisko vērtību kā Jāņa Čakstes mājas Salgales pagastā un Ložmetējkalns
Tīreļpurvā.
Priekules un Vaiņodes apkārtnes ļaužu viesmīlība, aizrautīgie stāsti un gardumlietas gaidīs ikvienu šajā nedēļas nogalē uz“Izgaršo
Leišmalīti, Priekules un Vaiņodes apkārtnē!”. Arī šajā apkaimē viesos gaidīs 11 mājas kafejnīcas ar plašu garšu gammu – no
tradicionāliem mājas ēdieniem līdz pat restorānu cienīgiem šedevriem. Ne vien baudīt gardus saimnieces ēdienus, bet arī pašam
izmēģināt roku picas cepšanā varēs mājas kafejnīcā “50 rozes”, kā arī savām acīm apskatīt vienu no lielākajām ķieģeļu maizes
krāsnīm Latvijā. Mājas kafejnīcā “Pusdienlaiks Aizvīķu parkā” tiks piedāvāti ēdieni no dažādiem laikiem un kultūrām, jo Aizvīķu
parks nav tikai vienkārši pastaigu un atpūtas vieta, bet tajā ir iepazīstami dažādu kultūru slāņi – seno kuršu laiki, baronu valdīšana,
Latvijas brīvvalsts, padomju laiki un atjaunotā Latvijas valsts. Ciemos gaidīs biedrības “Aizvīķu parks” pārstāvji, kuri piedāvās brīvās
dabas kafejnīcā baudīt ēdienus un dzērienus, pagatavotus armijas virtuvē un uz ugunskura.
Leišmalīte katru ceļotāju uzrunā “pa savam”. Te ir gleznaini pauguri un plašas ielejas, neskaitāmas dabas takas un parki – Aizvīķu
dabas parks, Embūtes dabas parks, Kalētu meža parks “Priediens”, vietas, kur kultūra mijas roku rokā ar vēsturi. Leišmalītē ir
lielākais dzidravots Latvijā – Lielbātas avots, augstākais pilskalns Kurzemē, ir lidlauks, kur pacēlās pirmie planieri Latvijā, pilis un
muižas ar teikām.
“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 18. 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:
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;
20. augustā Suitu zemēs – Alsungā, Gudeniekos, Jūrkalnē, un Pierīgā – Olaines un Mārupes novadā;
20.–21. augustā Bauskas un Smiltenes 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.

https://www.liaa.gov.lv/lv/jaunums/saja-nedelas-nogale-savas-durvis-vers-53-majas-kafejnicas

