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ATSAUKSMES 

NO SAIMNIEKIEM PAR AKCIJU 

“ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS” 

Paldies visiem saimniekiem par dalību akcijā un arī par atsauksmēm un ieteikumiem. Mēs esam
apzvanījuši  visas  saimniecības,  ko  varēja  sazvanīt,  un  jautājuši  pēc  atsauksmēm  un  cilvēku
apmeklējuma. Rezultātus jūs redziet tabulā. Kā redzams, apmeklējums ir bijis pārsteidzoši dažāds
un to ietekmējuši vairāki faktori: gan muzeja nakts gan saimniecības atrašanās vieta, gan vietējo
mediju  un  tūrisma  informācijas  centru  aktivitāte,  gan  pašu  saimnieku  aktivitāte  akcijas
popularizēšanā,  gan  akcijas  piedāvājuma  atraktivitāte,  gan  arī  mūsu  komunikācija  kampaņas
organizēšanā. Mēs izvērtēsim šos rezultātus un meklēsim iespējas rudens akcijā ņemt vērā gan jūsu
ieteikumus gan savus novērojumus, lai atvestu līdz jums vairāk vērtīgu apmeklētāju. Mēs sūtam šīs
atsauksmes arī jums, lai redziet, kā gājis citiem un varbūt tas dos jums arī kādas vērtīgas idejas
nākotnei. 

Ja jums ir vēl kādas interesantas idejas, rakstiet vai zvaniet mums! (lauku@celotajs.lv, 67617600).
Dokumenta beigās arī saites un apmeklētāju un saimnieku bildēm, kas nonākušas mūsu rīcībā. 

Paldies visiem par sadarbību!

Mēs ceram, ka rudens akcijā atkal varēsim popularizēt Latvijas laukus visi kopā!

 

Saimniecība Atsauksme
Apmeklētāju

skaits

Kučuru dzirnavas Laiks fantastisks, cilvēkiem jauks noskaņojums. Manuprāt, 
akcija ļoti izdevusies! 

75

Zvaigžņu aitas Paldies @Laukucelotajs par "Atvērtajām dienām". Šodien 
mums bija ļoti jauki ciemiņi. ... Un aitas ar nocirptas. 
StarSpace (Zvaigžņu aitas) statistika ir sekojoša:  * apmeklēja 
~ 30 cilvēki * apmeklētāji - ģimenes ar bērniem, minimālais 
apmeklētāju skaits 1 reizē - 4 gb * lielākais vairums no Rīgas, 
viena liela ģimene no Jelgavas * apmeklētāji varēja gan 
pabarot, gan aptaustīt aitas, gan vērot cirpšanas procesu (17. 
maijā), kā arī tika izvadāti pa observatoriju. Laikapstākļu dēļ 
novērojumus vakaros veikt gan nevarējām.  Tā kā mums 
akcija bija tāds kā izmēģinājums mūsu prasmei izvadīt 
cilvēkus ne tikai pa observatoriju, bet arī pa saimniecību, tad 
jāsaka, ka akcija bija ļoti vērtīga mums pašiem, ļaujot 
izkristalizēt stāstāmo un rādāmo, kā arī novērtēt laika un 

30

Kalnciema iela 40, Riga, LV-1046; tel: + 371 67617600, fakss: + 371 67830
e-pasts: lauku@celotajs.lv, mājas lapa: http://www.celotajs.lv

http://www.celotajs.lv/
mailto:lauku@celotajs.lv
http://www.celotajs.lv/lv/e/zvaigznu_aitas?14
http://www.celotajs.lv/lv/e/kucurudzirnavas?8
mailto:lauku@celotajs.lv


Latvijas Lauku tūrisma asociācija        Latvian Country Tourism Association

L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

resursu apjomus. Mums ļoti patika kuplā ģimene no Jelgavas, 
kur vecākās paaudzes cilvēki atcerējās laikus, kad pašiem bija 
bijušas aitas, dalījās ar mums savā pieredzē. Bija interesanti 
gan mums, gan viņiem.  Nākamajai akcijai noteikti 
savlaicīgāk gatavosim reklāmas rakstus un aktīvāk 
izsludināsim sociālajos tīklos, kā arī plānojam kādas 
praktiskas aktivitātes saistībā ar saimniecībā mītošajiem 
dzīvniekiem/putniem.  Paldies par saorganizēšanu. Ir svētīgi 
pilsētniekus izvest laukos, lai neaizmirst, kur viņu saknes.

Augļkopības 
saimniecība 
"Pīlādži"

Paldies @Laukucelotajs par interesanto akciju! Šodien 
ciemiņi brauc ciemos, gan pie vīna gan @Piladzi 
kokaudzētavu apskatīt! 

Suitu rija Riju sestdien un svētdien apmeklēja 30 cilvēki. Paldies par 
reklāmu, jo man ir pieteikusies arī 25 cilvēku grupa no Rīgas, 
bet uz nākamo nedēļu. Pieļauju, ka, ja nebūtu akcija, tad 
apmeklējums būtu noteikti uz 1/2 mazāks. 

30

Z/s “Jaunbomji” Kaut gan biju pieteikusi tikai vienu  dienu - 17.maiju - ciemiņi
ieradās  visās trijās dienās. Viena "ekipāža" iebrauca ar 
pieteikšanos. Tā kā  piedāvāju stādus, dienas bija piepildītas 
ar apmeklētājiem, bet tikai  četras mašīnas (kopā 9 cilvēki) 
zināja, kas šeit notiek un kas šeit  sagaida. Pārējiem nebija 
informācijas.

9

Saimniecība 
“Silkalni”

Paldies par iespēju piedalīties šajā skaistajā pasākumā! Tā kā 
savus viesus uzņemu viena pati, un arī radošo darbošanos 
vadu viena pati, tad diemžēl, neatliek laika vēl to visu arī 
iemūžināt. Tikai svētdienas vēlā vakarā, palūdzu atļauju 
iebildēt savu pēdējo viesu darbošanos. Bet draugos.lv atradu 
skaistu atsauksmi no citas apmeklētājas 
http://www.draugiem.lv/blogs/#/user/469083/blog/?
p=11915865 par viesošanos sestdien.  Patīkami : lielākā 
apmeklētāju daļa bija ģimenes: bija ģimenīte no Jēkabpils ar 3
bērniem, bija Mālpils profesionālās skolas busiņš ar 9 
jauniešiem. Bija māte, meita, vedekla no Cēsīm. Vīrs, sieva, 
opis no Ķeguma. Mamma un pieaudzis dēls no Grundzāles. 
Vanagu pāris no Līgatnes. Vairākas pieteiktas kompānijas 
netika līdz mūsmājām, jo iepriekšējās vietās bija aizrāvušies 
un notērējuši laiku, zvanīja atvainoties. Vēl vienai grupiņai 
mazbērns pieteica streiku par tik garu dienu.  Paldies!  
Radošus un skaistus turpmākos darbus!

25

Smuku muiža Paralēli šai akcijai Saldū notika pilsētas un  novadu svētki. Tie
bija ar ļoti plašu programmu un  apmeklētību. Līdz ar to viesu
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skaits pie mums nebija tik liels, kā bijām cerējuši. Tomēr no 
esošajiem, labas komunikācijas rezultātā ir tapis piedāvājums 
2015. gada sporta spēlēm 1000 personām. Līdz ar to varam 
teikt, ka šī akcija ir izdevusies! Noteikti piedalīsimies arī 
nākošajās, ja tādas tiks organizētas. Dienas kompliments: 
„Kafijas tase nekurienes vidū!”  

Valmiermuižas 
alus

Kopumā pie mums 17. un 18.maijā viesojās 72 cilvēki, bet 
tikai divas kompānijas (8 cilv. kopā) atzina, ka ir zinājuši par 
lauku dienu piedāvājumu un tieši tāpēc pie mums arī brauca). 
16.maijā vien uzņēmām 214 cilv. nesaistīti ar šīm dienām, 
tāpēc neaktualizējām iespēju pie mums atbraukt šajā dienā.   
No malas dzirdēts komentārs par valmieriešiem, ka būtu 
gribējies aizbraukt, kaut kur tuvumā ar velo. Vēl kas - šīs bija 
pirmās tādas patiesi siltās dienas un pieļauju, ka vairāk 
gribējās braukt uz tām saimniecībām, kurās viesojoties nav 
daudz laika jāpavada iekšā.  Tie, kas tomēr ieradās, bija 
Rīdzinieki un no Baldones.  Jebkurā gadījumā -šķiet vērtīgs 
un interesants pasākums.  Lai veiksmīgi!

72

Līgatnes Vīna 
darītava un Karošu
darbnīca 

Ceļotāji, kuri ierodoties atsaucās uz Lauku Ceļotāja rīkoto 
akciju:
Piektdien: - 2 gab
Sestdien: - 2 gab
Svētdien: - 3 gab 

7

Brīvdienu māja 
“Piekūni”

Pie mums apmeklētāji bija tikai svētdienā, 18.maijā. 
Kopskaitā 8 pers - gan uz Astroloģijas darbnīcu, gan Vides 
gida piedāvājumu. Foto vēl tiek apkopots.  Kaut gan cilvēku 
nebija daudz, uzskatu, ka pasākums ir izdevies - tas lika 
mums pašiem sarosīties, izdomāt ko jaunu varam piedāvāt, 
utt. Ņemot vērā, mūsu specifiku - attālumu no galvenajiem 
ceļiem, "noslēgtību" ikdienā (ja kaut viens viesis pie mums 
atbrauc, praktizējam vienlaicīgi nevienu citu vairs teritorijā 
neuzņemt) - uz lielu apmeklētāju pieplūdumu arī necerējām.  
Paldies.  
Izpušķojām ceļa norādi, lai garām braucēji brauc iekšā 
#AtvertasDienasLaukos @Laukucelotajs vēl sestdien un 
svētdien. pic.twitter.com/x0DZ8GvP2t

8

Kafeja Alīda Pie mums neviens neatbrauca, nebijām pa ceļam :) Bet 
vienalga esam apmierināti ar reklāmas iespēju 

0

Veselības augu 
brīvdabas 
ekspozīcija

Apsveicot ar jaunu darba nedēļu, informēju, ka akcijas dienās 
Veselības augu brīvdabas ekspozīciju Limbažu pagasta 
"Avotiņos" apmeklēja 12 tūristi: 2 no Ķeguma un 10 no 
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Talsiem. 

Stādaudzētava 
"Ziedoņi" 

Ziņoju, ka stādaudzētavā "Ziedoņi" diemžēl pārāk liela 
aktivitāte nebija - iegriezās vien divas ģimenes, kopā - pieci 
cilvēki. (trīs piektdien un divi sestdien). Būtu interesanti zināt,
kā citiem gājis un kādi ir kopējie secinājumi. Varbūt pie mums
tik daudz ļaužu nebija, jo kartē (drukātajā) rakstīts: "stādu 
iegāde, dārza apskate", kas ir tas pats, ko pie mums var dabūt 
ik katru dienu. Lai gan piedāvājums īstenībā bija plašāks. 
Varbūt cits iemesls.

5

Kolnasāta Neviens neatbrauca 0

Līdumkalni Priecājos, jo uz ,,Līdumkalniem" atbrauca cienījamais 
fotogrāfs ar ģimeni. Vienīgie... Mūs ir grūti atrast. Katrs 
ciemiņš ir kā brīnums. Akcija bija laba!

4

Pītagi Labdien, paldies par iespēju... Mums akcijā "netrāpīja 
"neviens. Bija sestdienā 11 nakšņotāji, kuri par akciju 
nezināja. Katrā ziņā Lieldienās (24 nakšņotāji )  un garajās 
maija brīvdienās( (38 nakšņotāji) bija daudz vairāk viesu....  
Neveiksmīgs datums? - Muzeju nakts, maratons un Talsu 
rallijs! Mēs esam tālu no Rīgas? - nav vēl silti pie jūras?  
Kopumā par ziemas sezonu nevaram sūdzēties- Jaunajā gadā 
4 un vēl 5 naktis Krievijas atpūtnieki...kopumā no septembra 
līdz maijam tikai kādas 6 nedēļas nogales bez viesiem, no 
15.aprīļa tikai kādas 4 naktis bez nakšņotājiem. Tagad 
pavasarī darba dienās - ārzemnieki.   Labprāt ņemšu dalību 
citos līdzīgos pasākumos.

11

Atpūtas komplekss 
"Sauleskalns" 

Paldies par iespēju piedalīties jūsu organizētajā akcijā!  Jāsaka
gan, ka, neskatoties uz lielo reklāmu, akcijas sakarā mūs 
apmeklēja tikai viena ģimene 3 cilvēku sastāvā. Būtu ļoti 
interesanti zināt, kā veicies citiem akcijas dalībniekiem.

3

Madonas TIC Par pasākumu tikai pozitīvas atsauksmes. 

Kazu ferma “Līvi” 100

Mājas vīna ražotne
“Domu pietura” 

Vispirms paldies par doto iespēju piedalīties šajā akcijā ! 
Varbūt pie mums apmeklētāju nebija tik daudz, bet bija jauki -
pavadījām divas saulainas, ļoti pozitīvas dienas! Abās dienās 
mūsu mazo vīna darītavu apmeklēja 20 tūristi. Ņemot vērā 
specifisko piedāvājumu, pārsvarā apmeklētāji bija pieaugušie 
- 18 , bērni - tikai 2. Priecēja tas, ka pie mums iegriezās ne 
tikai Madonas novada cilvēki, bet arī ciemiņi no Jēkabpils, 
Druvienas un Rīgas. Varbūt turpmāk, ja notiks šādas akcijas, 
būtu labi novada saimniekiem iepriekš saskaņot savā starpā 
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piedāvāto programmu laikus (te talkā varētu nākt vietējie 
TIC ). Vismaz mūsu gadījumā interesantākie piedāvājumi bija
ieplānoti vienlaicīgi vairākās saimniecībās, līdz ar to tūristi 
laika ziņā nevarēja iekļauties piedāvātajās programmās un arī 
mēs ciemiņus pieņēmām ne pēc plānotās programmas, bet tad,
kad viņi varēja ierasties. Tā nu pēdējos viesus pavadījām 
svētdienas vakarā ap plkst.19.00, bet ļoti ceram, ka arī viņi 
jutās tik pat gandarīti,kā mēs. Vēlreiz paldies visiem Jums par 
ieguldīto darbu un lai Jūsu komandai daudz radošu ideju!

Z/s “Kangari” Pie manis 3 dienās (pareizāk 2, jo piektdien nebija neviens) 
paciemojās tikai 15 cilvēki, tas ir 5 ģimenītes. Domāju, ka visi
palika apmierināti, jo laiks bija tik brīnišķīgs, ka tikai laukos 
vien jāpavada. Un visu varēja apskatīt un izbaudīt bez steigas.
Ļoti žēl, ka atsaucība nebija liela (vismaz tā apliecināja 
cilvēki, kas viesojās pie manis un bija bijuši arī citās 
saimniecībās). Nezinu kas par iemeslu, bet droši vien viens 
varētu būt daudzie un dažādie pasākumi šajā nedēļas nogalē, 
ka notika visur. Un man likās, ka par visiem citiem es radio un
TV dzirdēju un redzēju vairāk info nekā par atvērtajām 
dienām laukos. Bet domāju, ka visi tie, kas piedalījās bija 
ieguvēji - gan ceļotāji, gan arī saimniecības, kas uzņēma 
viesus. Varbūt rudenī vajag plašāku informāciju tieši 
plašsaziņas līdzekļos, jo soc.tīklos tās bija pietiekoši.

15

Vējkalnietis Aktivitāte bija ļoti zema, pa 3 dienām 3 grupiņas, kopā 10 
cilvēki 

10

Arendoles muiža Akciju bija pamanījuši, ceļotāji bija apmierināti mēs arī. 
Atvērto durvju dienas mūs apmeklēja vietējie iedzīvotāji. 

Jumari Paldies par akciju "Atvērtās dienas laukos"!  Mums kā 
saimniekiem tā sniedza daudz pozitīvu emociju un, domāju, 
arī mūsu ciemiņiem. Aktivitāte nebija liela, tikai divas 
ģimenes (Zemgale un Vidzeme), bet tas bija tā vērts. Mūs ļoti 
apmierināja izvēlētie datumi.

8

Strausu ferma 
"Mazzariņi" 

Gribam izteikt ļoti lielu paldies par Jūsu ieguldīto darbu 
akcijas organizēšanā,popularizēšanā,reklamēšanā !!! Mēs 
gatavojāmies šim pasākumam rūpīgi, bet ar tik lielu cilvēku 
pieplūdumu nebijām rēķinājušies. Sestdien,17.maijā, pirmā 
mašīna ar pirmajiem apmeklētājiem pie mums ieradās ap 
10.00. Pēdējā aizbrauca ap astoņiem vakarā. Šajā laika posmā 
nebija brīdis ka sētā nebūtu kāds transporta līdzeklis. Viesu 
uzņemšanā tika iesaistīta visa ģimene-sākot no jaunākās 
meitas(12 gadi),abi dēli un protams mēs paši. Ciemiņi bija 
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mērojuši ceļu no Rīgas, Jelgavas,Bauskas, Dobeles un šo 
pilsētu rajoniem. Patiess prieks ka šis pasākums bija izvērties 
par īstiem ģimenes svētkiem-jaunākajam apmeklētāja bija 
tikai divas nedēļas jauna. Bija vectētiņi ar vecmammām un 
mazbērniem, draugi, paziņas, kursabiedri utt. Protams, ka 
galvenais apmeklējuma mērķis bija sastapt lielos putnus-
Āfrikas strausu. Pie mums bija iespēja tos barot ar lucernu kas
patika abām pusēm. Mūsu mērķis bija cilvēkiem likt mainīt 
stereotipus par muļķajiem strausiem un kliedēt vienu no 
lielākajiem mītiem par galvas bāšanu smiltīs. Ņemot vērā, ka 
mazāko apmeklētāju uzmanību pie viena objekta-kurš pie tam
ir krietni lielāks par viņu-noturēt ir grūti, tad viņiem bija 
izklaides ar trušiem un kazām. Kaziņas tā tika sabarotas, ka 
vakara izslaukums bija rekordlielākais mūsu kazu vēsturē. 
Sniedzām informāciju gan latviešu gan krievu valodā. Visi 
tika pie suvenīra-pašu izvēlētas strausu spalvas(spalvām). 
Viesu grāmata tika papildināta ar vairākiem jaukiem 
ierakstiem un pateicībām par brīnišķīgi pavadīto laiku. Jā, un 
laiks jau arī bija kā pasūtīts-saulains,silts un bez lietus. 19. 
maijs bija mazliet vieglāks, jo pēdējie tūristi aizbrauca ap 
18.00. Jā, par piektdienu. Tā bija tāda profesionālu diena-bija 
pāris komandas kas pārstāvēja masu mēdijus, piem. 
Nomad.lv. bija fotogrāfi un žurnālisti. Izteica pat vēlēšanos 
atgriezties ar konkrētiem plāniem sadarbībai. Vēl paldies 
laikrakstam "Zemgales Ziņas", kuri bija pie mums pirms 
pasākuma uz interviju un piektdienas numurā bija aicinājums 
Jelgavas novada lasītājiem iesaistīties šinī akcijā. Šajās dienās
fermu apmeklēja vairāk par 150 lielu un mazu cilvēku. 
Precīzu skaitli nevaram pateikt, jo pirmkārt bija apmeklētāju 
uzņemšana nevis viņu reģistrēšana. Žēl ka visā šajā kņadā 
aizmirsās kādu bildi uztaisīt par piemiņu. Noteikti labosim šo 
kļūdu kādā nākošajā pasākumā. Brīvdienu izskaņā bija liels 
un ļoti patīkams gandarījums par paveikto. Ne mazsvarīgi ir 
arī finansiālie ieguvumi, bet visvairāk prieku deva daudzie 
cilvēki, kuri atrada laiku ar ģimeni izkustēties no ikdienas 
rutīnas, un viņu uzslavas un apbrīns par mūsu paveikto. 
Daudzi apmeklētāji atvadījās ar piebildi par noteiktu 
atgriešanos un mūsu fermas ieteikšanu apmeklēt saviem 
draugiem un paziņām. Vēlreiz gribam teikt LIELU PALDIES 
Jūsu komandai par izdevušos pasākumu! 

Piebalgas 
Porcelāna Fabrika 

Tā kā paši aktīvi nereklamējām akciju, tad pieteicās 8 cilvēki, 
bet vēl kādi 30 bija priecīgi izmantot akcijas piedāvājumu! 
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Jaun-Ieviņas Ziņas par akciju ,,Atvērtās durvju dienas laukos,, no Jaun-
Ieviņām. Mūs trijās dienās apmeklēja 29 personas. Tas bija 10
ģimenes, četras no tām ar bērniem. Trīs ģimenes no Rīgas, šie 
apmeklētāji bija dzirdējuši par akciju un bija saplānojuši 
apmeklēt akcijā iesaistītās saimniecības. Viena ģimene no 
Dzērbenes, viena no Līgatnes, viena no Siguldas, viena 
ģimene no Mazsalacas, viena no Smiltenes, divas no Cēsīm. 
Viena interesentu grupiņa no Cēsīm, kuriem interesēja mūsu 
ražotie produkti, tādēļ izmantoja akcijas dienas, lai iepazītu ar 
mūsu saimniecību klātienē. Vēl jāpiezīmē, ka sešas ģimenes 
par mums bija dzirdējušas ,,kaut ko,, jau iepriekš. Piemēram: 
par savvaļas zirgiem, par viesu namu, bija redzējuši mūs 
reklāmās iepriekš vai redzējuši mūsu produktus un akcija 
pamudinājusi mūs apskatīt klātienē. Vēl akcijas dienās 
savvaļas zirgu ekskursiju piedāvājām bez maksas, lai gan 
lielākā daļa ģimeņu bija gatava par apskati maksāt. Tādēļ 
mans secinājums, ka nebūt nav svarīgi, ka ,,kaut kas,, ir bez 
maksas, ja apmeklētājs būs iecerējis apmeklēt apskates 
objektu, tad rēķinās, ka par pakalpojumu jāmaksā. Kopumā 
akciju vērēju pozitīvi, rudens akcijā piedalīsimies atkal.

29

Valdis Paeglis Laikā, kad noritēja akcija „Atvērtās dienas laukos”, Valda 
Paegļa saimniecību apmeklēja 16 personas. 

16

Saules Ceplis Esmu keramiķe Madara Bartkeviča -"Saules Ceplis" no 
Smārdes. Jūsu rīkotā akcijas laikā, triju dienu garumā 
apmeklētāju skaits bija 172. Apmeklētāji pārsvarā ieradās 
vadoties pēc info, kas bija ievietota Jūsu mājas lapā un draugu
ieteikti. Ļaudis sabraukuši bija no visdažādākajām vietām 
Latvijā,-Liepāja, Nīgrande,Nīkrāce,Durbe,Ogre, 
Dobele,Cēsis,Lielvārde, Rīga,Jūrmala,Tukums,Rēzekne un no
Francijas,Amerikas. Līdz ar to ļaudis jau iepriekš bija 
sagatavojušies un lielākā daļa izmantoja iespēju veidot darbus
no māla. Vadīju ekskursiju pie malkas cepļa ar vizuāliem 
uzskates līdzekļiem, kā arī stāstīju par to kā darbi top bez 
glazūras,apstrādājot tikai ar koka un sudraba karotēm. Ļaudis 
bija tik ļoti pārņemti ar patīkamu emociju baudījumu ka 
piedāvājot zāļu tēju, neatlicināja laiku tās baudīšanai. Pirmie 
apmeklētāji bija 8ņos no rīta un beidzamie 21.30. Ļaudis 
izmantoja iespēju nomainīt dinamisko un stresa bagāto 
ikdienas ritmu pret mierīgo un harmonisko lauku dzīves 
stāstījumu, ieklausoties gadsimtos pārbaudītai svēpētās 
keramikas trauku tapšanā. Mīļš Jums paldies par ļaudīm,kas 
dod pozitīvu enerģijas apmaiņas lādiņu turpmākai darbībai. 
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Lai svētīgs Jums šis laiks! Akciju reklamēja gan sociālajos 
tīklos gan keramikas darbnīcas mājas lapā. Akcijā rudenī 
labprāt piedalītos.

Gravas Atvērto durvju dienu laikā Gravas atpūtas vietu apmeklēja 2 
cilvēki, kuri bija ieradušies tepat no Bauskas. Šie cilvēki bija 
ļoti priecīgi un pārsteigti, ka tepat Bauskā ir tik lieliska vieta 
atpūtai, jo viņi pirms tam nebija mūs pamanījuši.  Bauskas 
dzīves avīzē arī tika pieminēta mūsu apskates vieta kā arī 
izlikām Jūsu atsūtīto plakātu ceļa malā, lai cilvēki braucot 
garām pamana. Diemžēl neviens cits vairs neizrādīja interesi 
ne telefoniski, ne arī klātienē.  Mūsu ieteikums būtu 
sadarboties ar vietējiem tūrisma informācijas centriem, lai arī 
tiktu publicēta informācija.  Šāda veida pasākums ir jāveido, 
kad nav paredzēti citi lieli pasākumi Latvijā tajā pašā nedēļā. 
Piemēram, tieši šajā nedēļas nogalē iekrita gan muzeju naktis 
un Nordea maratons, kur ļoti daudzi cilvēki bija ieplānojuši 
doties.  Paldies par iespēju piedalīties Jūsu organizētajā 
pasākumā. Ar lielāko prieku arī piedalīsimies turpmāk. 

2

Z/s “Eicēni” Gribu teikt paldies par šo rīkoto akciju. Domāju , ka visas 
puses bija ieguvēji, gan cilvēki, kuri brauca ciemos, gan 
saimnieki. Mūsu saimniecību apmeklēja vairāk ka 60 cilvēki. 
Bija no dažādiem novadiem, pat ļoti attāliem. Tika vesti arī 
ārzemju viesi. Vislielākā apmeklētība bija piektdien, sestdien. 
mūsu saimniecībā tas pat bija labi, jo svētdien bija jālaista 
siltumnīcas un jādara tie darbi, pie kuriem netikām. Dzīvē 
mēs svētdienā parasti atpūšamies, izdarot tikai neatliekamos 
darbiņus. Priekš mūsu saimniecības uzskatu, ka šis bija liels 
apmeklējums. Paldies jums par šī pasākuma organizēšanu!

60

Dzīvesveida centrs 
"Tavai sirdij" 

Paldies par doto iespēju piedalīties akcijā!  Bija jauki dalīties 
pieredzē un stāstos ar interesentiem par lauku dzīvi un biznesa
uzsākšanu laukos. Tieši akcijas dalībnieki bija trīs, bet mums 
paralēli notika arī veselības nedēļa, tāpēc neskumstam par 
nelielo apmeklētību. Paldies par jauko pasākumu!

3

Meža salas Paldies par iespēju piedalīties Atvērto dienu pasākumā. Uz 
kompleksu "Meža Salas" piektdienā ap 17tiem atbrauca divas 
kundzītes no Kurzemes, kuras bija ceļā uz koncertu Limbažos
un pa ceļam bija nolēmušas iebraukt un apskatīt kas te notiek. 
Par Atvērtajām dienām bija uzzinājušas Limbažu Tūrisma 
jaunumu mājas lapas sadaļā. Sestdien atbrauca viena ģimene, 
kas dzīvo 11km attālumā un par šo pasākumu bija uzzinājuši 
no rakstiņa vietējā avīzē "Auseklis".  Vairāk apmeklētāju ar 

6
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mērķi "Atvērtās dienas laukos" aizvadītajā nedēļā nebija.  
Mans priekšlikums nākamajām atvērtajām dienām: Iesaku 
izveidot tematiskus maršrutus - lai ceļotājam nav pašam 
jāizlasa visi piedāvājumi - viņi varētu izvēlēties - kādu 
konkrētu teritoriju - kas būtu vienas dienas brauciens :-)  Ļoti 
cilvēkiem šobrīd patīk foto orientēšanās :-)

Radošā darbnīca 
“Ezeriņi”

Šajās dienās neviens apmeklētājs nepieteicās, kā akcijas 
dalībnieks. Pa telefonu pieteicās 9 cilvēki ekskursijai, bet citā 
laikā. Uzrunājām cilvēkus un stāstījām par akciju, daudzi 
ieinteresējās. Solījās apmeklēt citus dalībniekus, kas būs pa 
ceļam. Varbūt cilvēkiem vairāk interesē dalībnieki ar reālu 
saimniecību un produktu degustāciju. Iespējams pasākumu 
šajās dienās bija par daudz. (muzeju naktis utt.)

0

Indāni Labdien, mūsu sētā šīs trīs dienas pagāja ļoti jauki, radoši un 
izzinoši, piektdien bija apmeklētāju maz sētā viesojās astoņas 
ģimenes, bet sestdien pateicoties muzikālajām norisēm mūsu 
sētu apmeklēja vairāk nekā 200 cilvēki, svētdiena bija rimta 
un mierīga pie mums paviesojās 5 ģimenes, paldies par šo 
akciju, mūsu ģimenes secinājums, ka rudenī paši brauksim kā 
viesi pa citām saimniecībām, jo šī bija lieliska iespēja 
paciemoties citu sētās. 

252

Spēlmaņu krogs Līdz mums tā īsti neviens tūrists, kas interesētos par šo akciju 
nenonāca. Paši piedāvājām kafejnīcas apmeklētājiem šīs 
akcijas piedāvājumu. Kaut arī, sestdien pie mums viesojās 
divas lielas tūristu grupas, varbūt ka kāds interesents arī 
nobijās no pūļa un aizbrauca citur, jo līdzīgs piedāvājums bija 
turpat Alsungā Suitu maizei. Akcija protams ir laba, ar prieku 
piedalīsimies arī nākamajās. Paldies! 

0

Namdara darbnīca Kopumā pie mums akcijas ietvaros viesojās 22 viesi. 14 no 
tiem bija organizēta grupiņa no Lapmežciema, pārējie- 
apkārtnes iedzīvotāji. Visi apmeklētāji, ļoti korekti iepriekš 
pieteicās un saskaņoja savus apmeklējuma laikus. Visi viesi 
ieradās svētdienā. Atvērto dienu pasākumā piedāvājām bez 
maksas iepazīt "Namdara darbnīcu", izgatavot savu skaisto 
skaidu, darboties ar senajiem spēļu rīkiem un izbaudīt 85 m 
nobraucienu pa trosi. Kopumā esam ļoti priecīgi par aktīvu, 
pozitīvu cilvēku ciemošanos. Saņēmām cildinošas atsauksmes
gan klātienē, gan mūsu mājas lapas viesu grāmatā. Šo akciju 
uztvērām kā labu iespēju atvērt darbnīcas durvis 
individuāliem apmeklētājiem, jo ikdienā strādājam ar lielām, 
organizētām grupām. Arī akcijas dienās darbojāmies ar 
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saviem "klasiskajiem" klientiem. Domāju, ka šis pasākums ir 
skaists labas gribas demonstrējums, jo ekonomiskos rādītājus 
šādi celt vienkārši nav iespējams. Gribu teikt lielu paldies 
"Lauku ceļotājam" par akcijas rīkošanu, labprāt piedalīsimies 
vēl.

Turaidas Akcijas dienās saimniecību apmeklēja divi cilvēki no Rīgas. 
Akciju paši nereklamēja. Saimniecei ir interese iesaistīties arī 
rudens akcijā. Lielākai atsaucībai saimniece aicina LC 
kolektīvu apmeklēt saimniecības kopistiski.

2

Mini ZOO 
“Silkalni”

Atsaucība bija maza. Akcijas dienās saimniecību apmeklēja 
divas ģimenes Akciju paši reklamēja draugiem un radiem. 
Saimniecei ir interese iesaistīties arī rudens akcijā. 
Organizatoriskie uzlabojumi būtu vairāk izdales materiāli no 
Lauku ceļotāja puses.

8

Mū siers Atsaucība bija maza. Akcijas dienās saimniecību apmeklēja 4 
cilvēki no Naukšēniem. Akciju paši nereklamēja. Saimniecei 
ir interese iesaistīties arī rudens akcijā. Grūti komentēt 
organizatoriskos uzlabojumus.

4

Meža skuķi Māja bija rezervēta ārpus šīs akcijas. Akcijas laikā atsaucību 
no tūristiem nenovēroja. Akciju paši nereklamēja. Saimniecei 
ir interese iesaistīties arī rudens akcijā. Organizatoriskie 
uzlabojumi: ’’vajadzētu vairāk plakātus’’.

0

Straupes lauku 
labumu tirdziņš

Atsaucība bija liela, gan no pircējiem, gan no pārdevēju 
puses. Akciju apmeklēja gan vietējie iedzīvotāji, gan 
rīdzinieki. Akciju paši reklamēja ievietojot informāciju gan 
Straupes mājas lapā, gan ‘’Straupes lauku labumu tirdziņa’’ 
mājas lapā. Straupes lauku labumu tirdziņš labprāt iesaistītos 
arī rudens akcijā. Organizatoriskie uzlabojumi: ’’vajadzētu 
lielākus plakātus, Lauku ceļotāja gaiļa plakātu’’.

Līcīši Ltd Atsaucība bija, akciju apmeklēja gan televīzija (Panorāmas 
filmēšanas grupa), gan ģimenes no Rīgas un Jelgavas, vietējie 
iedzīvotāji. Akciju paši nereklamēja. Akcijā būtu interese 
piedalīties arī rudenī.

Liepājas 
Amatnieku nams

Cilvēku plūsma bija milzīga, kas saistīts ar muzeju nakti, kura
notika paralēli. Akcijas dienās lielākoties amatnieku namu 
apmeklēja Liepājas/ Liepājas apkārtnes iedzīvotāji. Akciju 
Liepājas Amatnieku nams nereklamēja. Organizatoriskie 
uzlabojumi: plašāka reklāma medijos. Reklāma televīzijā par 
pasākuma norisi būtu ļoti efektīva.

Akmeņkaļa Atsaucība bija maza. Akciju apmeklēja 1 cilvēks. Akciju pati 1
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darbnīca 
"Dimantas"

darbnīca nereklamēja. Darbnīca labprāt piedalītos arī 
turpmākajos Lauku ceļotāja organizētajos pasākumos.

Rehabilitācijas 
centrs Līgatne

Akciju apmeklēja 15 cilvēki, no tiem daļa bija no Siguldas un 
Bauskas. Reklāma par akciju no rehabilitācijas centra puses 
nebija. Rehabilitācijas centrs Līgatne labprāt piedalītos rudens
akcijā. Ieteikumi par rudens akcijas organizēšanu nav.

15

Vaidelotes Saimniecību akcijas dienās neviens neapmeklēja. Akciju 
saimniecība nereklamēja. Iespējams būtu interese piedalīties 
rudens akcijā. Ieteikumi rudens akcijas organizēšanai nav.

0

Lielkalni Atsaucība bija maza un akcija piemājas saimniecībā 
‘’Lielkalni’’ noritēja neveiksmīgi. Akciju apmeklēja 2 cilvēki. 
Saimniecība bija sagatavojusi gan produkciju pārdošanai, gan 
degustācijām, popularizējuši ‘’Atvērtās dienas laukos’’ dalot 
afišas. Saimniecība apsver domu piedalīties rudens akcijā. 
Ieteikumi rudens akcijas organizēšanā: LC vajadzētu izstrādāt 
tūrisma maršrutus atvērtajām dienām.

2

Rūķīšu tēja Atsaucība saistībā ar akcijas dienām bija maza, cilvēku, kas 
tieši ieradās zinot par akciju – nebija. Saimniecība nezin vai 
piedalīsies akcijā rudenī. Saimnieks norādīja uz reklāmu 
trūkumu un izdales materiālu trūkumu. Ieteica izmantot 
portālu draugiem.lv

0

Jaunmārtiņi Akcijas dienas ietvaros Jaumārtiņus apmeklēja 2 
makšķernieki. Akciju paši nereklamēja. Rudenī piedalīsies. 
Ieteikumi nav.

2

Dēseles dzirnavas Akcijas laikā saimniecību apmeklēja autobuss ar cilvēkiem, 
kuri gan bija pieteikušies iepriekš, tāpēc nav zināms, vai šis 
apmeklējums ir kā saistīts ar Atvērtajām dienām laukos. 
Akciju reklamēja ar akcijas stenda izveidi. Rudenī piedalīsies.
Ieteikumi nav.

35

Ūši Divi vietējie apmeklētāji. Paši reklamēja akciju facebook, 
twitter. Rudenī piedalīsies.

2

Eksotisko putnu 
mini ZOO 
“Viesturi”

Bija divi tūristu autobusi, 6 ģimenes no vietējās apkaimes. 
Labprāt piedalītos akcijas dienās rudenī. Ieteikumi būtu 
plašāka reklāma, vairāk izdales materiālu, īsāks akcijas 
norises laiks.

94

Suitu maize Akcijas dienās maizes ceptuvi neapmeklēja neviens 
interesents. Informācija par akcijas norisi tika ievietota 
sociālajos tīklos. Rudenī piedalīsies. Ieteikums būtu plašāka 
reklāma.

0
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Bincāni Atsaucība ļoti maza. Akciju paši reklamēja. Iespējams, ka 
piedalīsies rudens akcijā.

Aivars Ušpelis, 
Vēsma Ušpele

Aptuveni 30 cilvēki. Akciju reklamēja paziņu lokā. Rudenī 
būtu interese piedalīties. Organizatoriskie uzlabojumi: nerīkot 
akciju paralēli citiem vērienīgiem pasākumiem, kā piemēram 
muzeju naktīm.

30

Kokaudzētava 
“Bētras”

Atvērtās dienas laukos ietvaros, kokaudzētavu apmeklēja 12 
cilvēki. Apmeklētāji lielākoties bija no tuvējās apkārtnes. 
Akciju reklamēja izliekot afišu vietējā veikalā, sociālajos 
tīklos. Rudenī būtu interese piedalīties. Organizatoriskie 
uzlabojumi: īsāks akcijas norises laiks – tikai sestdiena un 
svētdiena.

12

Meduspils Akcijas ietvaros ieradās 20 cilvēki. Akcija netika reklamēta. 
Labprāt piedalītos akcijā rudenī. Organizatoriskie uzlabojumi:
ceļa zīmes, norādes no Lauku ceļotāja puses.

20

Kalnmalas Apmeklēja aptuveni 50 cilvēku, visi bija informēti par akciju, 
bet salīdzinoši šis cilvēku skaits esot neliels.  Saimniece 
atvērtās dienas vērtē kā neveiksmīgas, jo sakrita ar tādiem 
pasākumiem kā ‘’Muzeju nakts’’ un ‘’Talsu rallijs’’ Labprāt 
piedalītos akcijā arī rudenī.

50

Murkšķu 
audzētava

Apmeklēja aptuveni 50 cilvēki. Akciju reklamēja sociālajos 
tīklos. Ar murkšķiem, kas mūk prom, ir grūti pateikt, vai 
piedalīsies rudens akcijā.

50

Mācību drava 
“Strops”

Atvērtās dienas laukos ietvaros, dravu apmeklēja 10 cilvēki 
Informēja vietējos iedzīvotājus, izdalīja LC nosūtītos 
materiālus, info sociālajos tīklos. Dalība akcijā ir palikusi 
atmiņā kā pozitīvs notikums, labprāt piedalītos arī rudenī. 
Ieteikumi būtu lielāka reklāma, lai cilvēki ir informētāki.

10

Salmu muzejs – 
darbnīca ‘’Salmu 
lietas’’

Labprāt piedalītos akcijā turpmāk. Akcijas laikā darbnīcu 
apmeklēja ~40 cilvēki. Organizatoriskais ieteikums ir nerīkot 
akciju paralēli citiem pasākumiem. Salmu muzejs piedalīsies 
Atvērto dienu akcijā rudenī.

40

Upenīte Akcijas ietvaros neviens saimniecību neapmeklēja. 
Saimniecība, labprāt piedalītos rudens akcijā. Ieteikumu nav.

0

Leiputrija Apmeklēja astoņi cilvēki. Informācija tika gan izplatīta 
draugu, paziņu lokā, gan ievietota sociālajos tīklos. Labprāt 
piedalītos atvērtajās dienās rudenī. Organizatoriskie ieteikumi 
būtu nerīkot akciju paralēli citiem lieliem pasākumiem.

8

Dieniņas Akcijas dienās saimniecību apmeklēja ~250 cilvēki no visas 250
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Latvijas Akciju paši reklamēja gan radio, gan sociālajos tīklos
‘’Dieniņām’’ ir interese iesaistīties arī rudens akcijā. 
Organizatoriskais ieteikums ir nerīkot pasākumu paralēli 
citiem vērienīgiem pasākumiem.

Lielgrodes Akcijas dienās saimniecību apmeklēja 212 cilvēku no visas 
Latvijas. Liels apmeklētāju skaits bija no Latgales. 
‘’Lielgrodes’’ labprāt piedalītos Atvērto dienu akcijā rudenī. 
Ieteikums būtu nerīkot akciju kopā ar citiem pasākumiem.

212

Very Berry Ražotni, akcijas ietvaros, apmeklēja 25 cilvēki. ‘’Very Berry’’ 
akciju vērtē pozitīvi un, lai gan, apmeklētāju skaits nebija 
liels, tas bija lielāks, nekā ‘’Very Berry’’ pašu organizētajos 
ražotnes apmeklēšanas pasākumos.  Informācija par akcijas 
dienām tika izplatīta sociālajos tīklos divas reizes. 
Apmeklētāji ieradās no Cēsīm, Naukšēniem, Rīgas un pat 
Krievijas.  ‘’Very Berry’’ labprāt piedalītos Atvērto dienu 
rīkotajā akcijā rudenī, ja vien tas nebūs ražas novākšanas 
laikā.

25

Dzintarlāči Akcijas dienās saimniecībā bija ārkārtīgi daudz apmeklētāju, 
bet saimnieks to saista ar paralēli notiekošajiem tulpju 
svētkiem, kas arī sestdien notika ‘’Dzintarlāčos’’. Akcijas 
ietvaros piektdien un svētdien saimniecību apmeklēja vairākas
ģimenes.

Lāči Nebija liela atsaucība. Šīs akcijas ietvaros kopā apmeklēja 
četri cilvēki. Lāču pārstāve to saista ar tuvo atrašanās vietu 
Rīgai un pasākumu pārklāšanos. Lāču saimniecība pati 
izplatīja ‘’Lāču saimes draugu kartes’’ biedriem informāciju 
par akciju, un Lāču dalību tajā, kā arī divreiz ievietoja 
informāciju visos sociālajos tīklos. Lāči piedalītos akcijā arī 
rudenī. Organizatoriskie uzlabojumi – nerīkot akciju paralēli 
citām akcijām.

4

Janavas Akcijas dienās ‘’Janavās’’ ieradās aptuveni 20 cilvēki, 4 
ģimenes. Rajona cilvēki par akciju ir zinājuši, informācija par 
tās norisi un, kas vispār akcija ir, bija. Rudens akcijā, 
zemnieku saimniecība plāno piedalīties.

20

Zaļā sala Akcijas dienās viesu māju apmeklēja kopumā 8 cilvēki. 
Apmeklētāji bija ieradušies no Rīgas un Talsiem. Saimniecei 
akcija likās kā labs veids lauku popularizēšanā un arī 
informācija par akcijas norisi ir bijusi pietiekama. Labprāt 
piedalītos rudens akcijā.

8

Kolkas Vītoli Akcijas dienās viesu namā paviesojās 6 cilvēki, to skaitā bija 6
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četri cilvēki no Itālijas un divi latvieši. Par akcijas dienām gan
neviens neko nezināja. Saimniece labprāt piedalītos rudens 
akcijā. Organizatoriskie ieteikumi būtu akciju turpmāk nerīkot
paralēli muzeju naktīm.

Juris Krompāns Podnieka darbnīcu apmeklēja 3 cilvēki no Rēzeknes, atvērto 
dienu ietvaros. Akcija netika reklamēta no podnieka puses. 
Rudens akcijā labprāt piedalītos. Ieteikumi nav.

3

Z/s Juri Akcijas dienas zemnieku saimniecību neapmeklēja neviens 
tūrists. Saimniekam kopējais iespaids par akciju tomēr ir 
pozitīvs. Saimnieks labprāt piedalītos arī rudens akcijā, cerot 
uz lielāku atsaucību. Ieteikums rudens akcijas organizēšanā 
būtu vairāk informācijas par šo akciju.

0

Durbes veltes Akcijas laikā saimniecību neapmeklēja neviens, ko saimniece 
saista ar atrašanās vietu. Labprāt piedalītos arī rudens akcijā. 
Organizatoriskie ieteikumi būtu nerīkot akciju septembra 
sākumā, kad bērniem sākas skola un visi līdzekļi tiek veltīti 
skolas lietu iegādei.

0

Trīssaliņas Akcijas ietvaros Trīssaliņas apmeklēja 6 cilvēki. Paši akciju 
popularizēja portālā draugiem.lv. Uzskata, ka nav ko zaudēt, 
piedaloties rudens akcijā, tāpēc – piedalīsies. Organizatoriskie
ieteikumi būtu plašāka akcijas reklāma.

6

Mežinieku mājas Akcijas ietvaros Mežinieku mājas apmeklēja 30 cilvēki, gan 
no tālākiem Latvijas reģioniem, gan no Daugavpils, Madonas 
puses. Paši popularizēja akciju, ievietojot informāciju par tās 
norisi un piedāvājumu portālā draugiem.lv Apsver domu 
piedalīties rudens akcijā. Grūti komentēt par to, ko sagaida no
rudens akcijas un kā to varētu uzlabot.

30

Aglonas Cakuli Akcijas dienās nebija neviena apmeklētāja, ko saista ar 
nepietiekamu informētību. Akcijas norisi paši popularizēja, 
stāstīja vietējiem iedzīvotājiem par iespējām akcijas laikā. 
Piedalītos arī rudens akcijā. Uzlabojumi – vairāk informācijas.

0

Z/s Mucenieki Akciju apmeklēja trīs ģimenes, akcijas pirmajā dienā. Par tās 
norisi, saimniece uzskata, ka cilvēki bija informēti. 
Saimniecība, kopā ar divām citām Saldus novada 
saimniecībām parādījās Saldus novada avīzē. Saimniece 
norāda, ka Mucenieki nav uz tūrismu orientēta saimniecība.

12

Stādaudzētava 
"Krogzeme"

Akcijas laikā 2 cilvēki, zināja par akciju un tās ietvaros 
apmeklēja stādaudzētavu. Krogzeme izziņoja par akciju savā 
mājas lapā un portālā draugiem.lv. Ja rudens akcija notiek 
laikā, kad vēl ir ko redzēt stādaudzētavā, tad Krogzeme 

2
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piedalītos. Lielākā apmeklētāju daļa vispār nezināja par akciju
un tās piedāvājumiem.

Slieku audzētava 
''Agle''

Akciju apmeklēja viens cilvēks. Akciju ‘’Agle’’ reklamēja 
sociālajos tīklos, Facebook.com; draugiem.lv Rudens akcijā 
labprāt piedalīsies. Ieteikums būtu atsūtīt materiālus ātrāk, 
nevis nedēļu pirms akcijas sākuma.

1

Zirgu ferma 
''Dārziņi''

Akciju apmeklēja aptuveni 50 cilvēki. Par akcijas norisi un 
dalību tajā ‘’Dārziņi’’ reklamējās savā Facebook lapā. Rudens 
akcijā piedalītos labprāt. Ieteikums ir nerīkot kopā ar citiem 
lieliem pasākumiem (muzeju nakts), lai cilvēkiem nejūk abas 
aktivitātes.

50

Satori Alfa Apmeklēja ekskursantu grupa no Talsiem, un bija interese no 
vietējiem iedzīvotājiem, kā arī interese no rīdziniekiem, bet tā 
kā cilvēki nepieteicās, pirms braukšanas, tad viņus 
saimniecība neuzņēma. Rudens akcijā piedalītos labprāt. 
Ieteikumi būtu ātrāk izsludināt akciju, lai cilvēki paspēj 
pieteikties.

0

Z/s Vītoliņi Bija vairāki apmeklētāji, kuri zināja par akciju un pieteicās 
apmeklējumam iepriekš. Interese būtu piedalīties akcijā 
rudenī. Ieteikumi būtu lūgt cilvēkiem iepriekš pieteikties.

Biohumusa 
ražotne "Sita 
Garden"

Apmeklēja 5 cilvēki, gan no Aglonas, Gulbenes. Apmeklētāji 
par atvērtajām dienām zināja un par piedāvājumu bija 
informēti. Rudens akcijā piedalītos labprāt. Ieteikumi nav.

5

Donas 80

Krūmmelleņu ogu 
audzētava ''Arosa-
R''

Akcijas dienās saimniecību apmeklēja 5 ģimenes, kuri arī 
zināja par akciju un piedāvājumu. Akciju paši nereklamēja. 
Saimniecei ir interese iesaistīties arī rudens sākumā. 
Ieteikumu saistībā ar akciju nav.

20

Rubeņi Akcijas laikā saimniecību apmeklēja aptuveni 10 cilvēki. 
Saimnieks vēlētos lielāku interesi un ir nedaudz vīlies Atvērto 
dienu kartē. Saimnieks, iespējams, piedalīsies rudens akcijā. 
Ieteikumu nav.

10

Z/s Rīvēni 20 cilvēki, kuri laicīgi pieteicās. Cilvēkiem dikti interesanti. 
Labprāt piedalītos, ja būs septembrī, kamēr vēl ir āboli.

20

Z/s Buliņi Saimnieks apmierināts! Akcijas laikā saimniecību apmeklēja 
aptuveni 20 cilvēki. Cilvēki bija gan no Rīgas, gan Smiltenes, 
Līgatnes. Rudens akcijā piedalītos labprāt. Ieteikumi nav.

20

Mājražotāja Ilze Apmeklēja 100 cilvēki, kūkas izpirka pirmajās stundās, tā kā 100
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Kupča ari pati pārdošana beidzās. Akcija šķiet izdevusies. Saimniece 
piedalītos rudens akcijā. Ieteikums – vairāk informācijas 
sabiedrībā.

Z/s Gaidas Saimniecību apmeklēja vairāki rīdzinieki un profesionāli, kas 
interesējas par dārza iekārtošanu. Apmeklēja vietējie, 
rīdzinieki. Saimniecei ir ārkārtīgi pozitīvas emocijas un dikti 
priecīga par to, ka tādas dienas bija un iespēja bija piedalīties. 
Akcija šķita izdevusies. Noteikti piedalīsies rudenī, vēlams 
septembrī, kad būs ražas laiks.

Maiznīca ‘’Dzīles’’ Neviens neieradās. Ievietoja info gan TIC sociālajos tīklos, 
gan paši.

0

Kalnbundas Nebija apmeklētāji, kas zināja par atvērtajām dienām 
Organizatoriskie uzlabojumi – ievietot reklāmu vietējās 
avīzēs. Rudens akcijā piedalītos labprāt.

0

Stādaudzētava 
“Liepas”

200 cilvēku kopumā atvērto dienu laikā, kuri zināja par 
atvērtajām dienām. Gribētu piedalīties rudenī. Padomās par 
ieteikumiem. Kartes varēja vairāk izdalīt.

200

Intas Luses 
keramikas 
darbnīca

Apmeklēja pāris cilvēku, ļoti neliela aktivitāte. Gribētu 
piedalīties rudenī. Trūka informācijas par akciju un iespējām.

2

Vējiņi 12 cilvēki, no Rīgas, Salaspils. Piedalīsies rudenī. Piebilde, ka
ļoti neveiksmīgs izvēlētais datums, jo sakrita ar muzeju 
naktīm.

12

Lapsas Nebija apmeklētāji. Piedalīsies turpmāk. Nav ieteikumu. Paši 
akciju nereklamēja

0

Brīvdienu māja 
"Vecvanagi"

Nebija apmeklētāji. Nereklamēja. Piedalīsies rudens akcijā. 
Grūti komentēt, ko varētu uzlabot, jo nebija iedziļinājušies ko 
LC darīja akcijas ietvaros.

0

Z/s Tūjsmuiža Gāja ļoti labi, apmeklēja 30 cilvēki, no Talsiem, Rīga, 
Saulkrastiem. Saimniecei ir interese iesaistīties arī rudens 
akcijā. Grūti komentēt organizatoriskos uzlabojumus

30

Antek Akcijas ietvaros apmeklēja 15 cilvēki. Bija no Ķekavas, 
Rīgas. Saimniecei ir interese iesaistīties arī rudens akcijā. 
Saimniece ieteiktu uzlabot pieteikšanās procesu.

15

Z/s Robežnieki 3 ģimenes, kuras zināja par akciju! Saimniece apmierināta. 
Cilvēki zināja, kurp dodas, un ka ir tāda akcija un iespēja 
piedalīties Nezin vai piedalīsies turpmāk, viss atkarīgs no 
noslodzes.

12
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Z/s Punči Nebija neviens apmeklētājs. Informāciju par akciju izplatīja 
gan novada dome, gan vietējā avīze. Neplāno piedalīties 
turpmāk.

0

Baloži Bija apmeklētāji, kas nepieteicās, un saimnieki nebija mājās, 
kopumā ieradās viens akcijas dalībnieks. Labprāt piedalīsies 
arī rudenī. Par akciju un tās norisi stāstīja saviem paziņām

1

Z/s Gobas Saimniecību apmeklēja divas ģimenes no Rīgas. Saimnieki 
norādīja, ka nekur nav reklāma. Labprāt piedalīsies arī rudenī.

8

Z/s Vīganti Saimniecībai neveicās atvērtajās dienās, jo graudu kalte bija 
tukša. Ir interese par piedalīšanos Atvērtajās dienās, un 
sadarbību ar Lauku ceļotāju. Rudenī noteikti piedalīsies 
vēlreiz.

0

Valmoniras Saimniecību apmeklēja viena ģimene (4 cilvēki, t.sk. 1 bērns) 
svētdien. Grūti atbildēt, vai piedalīsies rudens akcijā – viss 
atkarīgs no tā brīža apstākļiem.

4

Apmeklētāju skaits kopā: 2782

Atsauksmes par akciju “Atvērtās dienas laukos” no apmeklētājiem

Saimniecība Atsauksme Autors

Donas Nesen atgriezos no lieliskas ciemošanās pie Ilzes lauku sētā 
„Dona”-Smiltenes rajonā.  Viesojāmies Atvērto  durvju dienu 
pasākuma ietvaros.  Informāciju par piedāvājumu atrada 
draudzene -internetā.     Gribu pateikt lielu paldies 
saimniecei ! Ilze lieliski māk savienot profesionalitāti maizes 
cepšanā ar interesantu stāstījumu, un patiesu viesmīlību.  
Guvu īstu baudījumu no visa , ko pastiprināja vēl skaistā, 
sakoptā vide, kurā saimniecība atrodas. Vēlreiz- paldies par 
skaisto dienu!  Ieteikšu draugiem un paziņam!

Viva 
Gorohovska 

Donas Labdien, portāla veidotāji! Vēlos pateikt atzinību par Atvērto 
dienu laikos! Fantastiska ideja un lielisks piedāvājums! Par šo
pasākumu uzzināju internetā. Sameklēju dalībniekus un 
raudzīju,  kāda no piedāvātajām tēmām man būtu saistoša. Tā 
kā ļoti tuva man ir  ēdienu gatavošana, tad izvēlējos lauku 
sētu, kura piedāvā iepazīties ar  maizes cepšanu. Vakar ar 
draudzeni pavadījām brīnišķīgu dienu lauku mājās "Donas". 
Sajūtas tiešām ir neaprakstāmas. Sākot ar brīnišķīgo, 
gleznaino dabas  ainavu, pašām Donas mājām un burvīgo 

Ilva Beiere 
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saimnieci Ilzi. Šis viennozīmīgi ir viens no maniem dzīves 
labākajiem brīžiem! Ilze mūsu mazajai kompānijai iedeva 
kolosālu pozitīvās enerģijas lādiņu,  kas dos iedvesmu visai 
vasarai!  Liels, liels paldies Ilzei par saistošo stāstījumu! Es 
domāju, ka  pilnīgi neko nemainītu Ilzes sniegumā, tas bija 
pati pilnība!  Ideja "Atvērtās diena laikos" ir ļoti laba! Ja tās 
tiks atkārtotas,  noteikti izmantošu iespēju paviesoties kādā 
citā lauku sētā, kā arī  ieteikšu to draugiem. Saprotu, ka jūsu 
iespējas ir ierobežotas, bet tomēr es ieteiktu vēl  vairāk 
izvietot informāciju par šādām dienām internetā un citos 
medijos,  jo praktiski neviens no maniem pazīstamiem par 
šādu iespēju nebija  dzirdējis.  Vēlreiz paldies par šīm 
dienām! Veiksmi un izdošanos nākamajos pasākumos!

Antek Bijām ciemos atvērto dienu ietvaros 18. maijā. Mūs uzņēma 
ļoti sirsnīgi un atklāti, pagaršojām dažādus ķiploku našķus. 
Bērns bija sajūsmā par ķiploku karamelēm. Un tēja bija 
visizcilākā! :) 

Inese

Saules Ceplis Piedalījāmies atvērtajās dienās! savus foto un stāstu 
ievietojām mūsu blogā!  http://ratravel.lv/caklo-roku-pulcins/  
Ja ir vēlēšanās kādu no foto pārpublicēt, tad nepieciešamās 
fotogrāfijas nosūtīsim arī pa e-pastu!    Vēlos pateikt paldies 
par šo jauko pasākumu, tas tiešām bija izdevies! 

Agnese 
Rugevica
RA travel 
SIA 
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