
Mediju pasākuma programma

ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS – MEDIJIEM ZEMGALĒ
2017. gada 20. aprīlis

„Lauku ceļotājs” aicina pilsētniekus uz laukiem  27. - 28. maijā, kad notiks akcija  "Atvērtās
dienas  laukos". Akcijas  mērķis  ir  popularizēt laukus,  laukos  audzētus,  ražotus,  gatavotus
produktus, pakalpojumus, kā arī ieinteresēt lielu un mazu pilsētu iedzīvotājus 2 dienas doties
prom no pilsētas, lai iepazītu lauku dzīvi, nobaudītu lauku labumus, atrastu saimniecības, no
kurām  iegādāties  laukos  audzētus  un ražotus  produktus,  kā  arī izbaudītu  aktivitātes  un
sajūtas,  ko  var  piedzīvot laukos.  Šogad  akcents  ir  uz  apmeklētājiem  atvērtām lauku
saimniecības  un  vietām,  kurās  var  iepazīt  un  pieredzēt   lauksaimnieciskos  procesus  no
pirmsākumiem līdz mūsdienīgai ražošanai, demonstrējumiem un meistarklasēm, iepazīstinot
ar senā mantojuma pielietojumu mūsdienās.
Braucienu vadīs Juris Smaļinskis.

8:00 Izbraukšana no Rīgas, Kalnciema ielas 41, veikala „RIMI” stāvlaukuma
(pirms Zasulauka tilta aiz Kalnciema kvartāla)

 Lauku sēta „Caunītes”
"Caunītes"  ir  lauku  sēta  latviskām  tradīcijām,  un  tā ir  vieta,  kurā  labprāt
aicina tos, kuri vēlas baudīt latvisku noskaņu un sabiedrību. Iekārtojot šo lauku
sētu, saimnieku mērķis ir veidot senlaicīgas un mūsdienīgas latviskas noskaņas
apvienojumu. Pašreiz lauku sētas centrālā vieta ir klēts ar maizes krāsni. Piedāvā
dažādas aktivitātes atbilstoši gadskārtām.

http://www.celotajs.lv/lv/e/caunites

Siera ražotāji „Celmi” 
Saimniecības  pirmsākumi  meklējami  1992.  gadā.  Produkcijas  gatavošanā  tiek
izmantots  pašu  audzētās  govs  piens.  Piedāvā  ekskursiju  pa  saimniecību,
produkcijas degustāciju un iegādi. Var pasūtīt sierus.

http://www.celotajs.lv/lv/e/celmi_majas_siers 

Pusdienas atpūtas kompleksā „Miķelis”
Atpūtas  kompleksā  „Miķelis”,  Mūsas  upes  krastā, atrodas  kafejnīca  ar  nelielu

kamīnzāli  un banketu  zāli. Atpūtas  kompleksā  apskatāma  tipiska  19.  -  20.  gs.

zemnieku sēta un Mašīnu muzejs. Mūsas upes krastā atrodas pirts ar āra terasi,

pirts otrajā stāvā ir divvietīga istaba nakšņošanai. 

http://www.celotajs.lv/lv/e/mikelis  

http://www.celotajs.lv/lv/e/mikelis
http://www.celotajs.lv/lv/e/celmi_majas_siers
http://www.celotajs.lv/lv/e/caunites


Pakruojis muiža Lietuvā
Karčemos g. 9 Pakruojo dvaras, Pakruojo kaimas, Pakruojo rajonas

Lielākā  muiža  Lietuvā,  kas  sastāv  no 26 ēkām.  Atjaunotajā  muižas  ēkā uzņem
viesus  gan  nakšņošanai,  gan  dažādiem  pasākumiem.  Piedāvā  dažāda  veida
izglītojošos  pasākumus,  kā  arī  apskatīt  seno  alus  darītavu,  moku  muzeju,
pienotavu. Viesiem apskatei senie darbarīki.

http://pakruojo-dvaras.lt/ 

Ap 19 30 - 20:00 Atgriešanās Rīgā

Pieteikties līdz 15.04.2017 rakstot uz e-pastu anna@celotajs.lv vai pa tālr. 67617600. Tā kā 
šķērsosim valsts robežu, līdzi jāņem pase vai ID karte.
Ierobežoto vietu dēļ, lūdzam pieteikties tikai tos žurnālistus, kas atspoguļos informāciju par 
plānoto akciju.

Brauciena organizatori:
Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" un Lietuvas Lauku tūrisma asociācija 
"Atostogos kaime".

Pasākums organizēts  Interreg Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020. gadam projekta "Agri-Heritage" ietvaros, atbalsta -  Zemkopības ministrija un LOSP.

mailto:anna@celotajs.lv
http://pakruojo-dvaras.lt/

