
Žurnālistu pieredzes apmaiņas brauciena programma
AKCIJAS “ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS” IETVAROS

2015. gada 21. maijs

2015. gada 13.-14. jūnijā notiks akcija „Atvērtās dienas laukos”, ko nu jau trešo
reizi organizē Lauku ceļotājs sadarbībā ar ~ 100 Latvijas lauku uzņēmējiem ar
mērķi  popularizēt  Latvijas  lauku  dzīvi,  laukos  audzētus,  ražotus,  gatavotus
produktus un pakalpojumus. Akcijas ietvaros 2 dienas saimniecības būs atvērtas
apmeklētājiem, piedāvājot atlaides produktiem vai pakalpojumiem, ēdienu un

dzērienu degustācijas, ekskursijas, radošas darbnīcas vai kādus citus īpašos piedāvājumus, ko ikdienā
šajās saimniecībās nav iespējams saņemt. Lai arī mediju brauciens atspoguļos tikai nelielu daļu no
akcijas bagātīgā piedāvājuma, tomēr sniegs ieskatu lauku tūrisma dažādībā un objektos, ko varēs
baudīt ikviens Latvijas apceļotājs piedaloties akcijā. 

Mediju braucienu vadīs Juris Smaļinskis (LLTA „Lauku ceļotājs” vides speciālists, T: 29395185), par
aktualitātēm  lauku  tūrismā,  likumdošanā,  uzņēmējdarbībā  un  Lauku  ceļotājs  jaunumiem  stāstīs
Asnāte Ziemele  (LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente,  T:  29285756),  bet  objektos  mediju  pārstāvjus
sagaidīs saimnieki un saimnieces.

8.30 Izbraukšana no Rīgas, Sabiles ielas 

9:30 – 10.30 BIO bērzu sulas produkti no Libertu ģimenes
(Saimniecības apskate saimnieka Linarda Liberta vadībā, kazas siera produkcijas degustācija un 
iegāde)

Vienīgā vieta Latvijā,  kur apmeklētāji  ekskursijas laikā tiek iepazīstināti  ar
pagrabu,  kur  no  bērzu  sulām  gatavo  sīrupu,  bērzu  vīnu,  dzirkstošo  vīnu
(šampanieti), limonādi un bērzu sulu stipro. Piedāvā produkcijas degustāciju
un iegādi. http://www.celotajs.lv/lv/e/bio_berzu_sulas  
www.sula.lv 

11.30 -13.00 Skrīveru mājas saldējums
(Saimnieces Leldes Sotnieces stāstījums, kafijas pauze un saldējumu degustācija)

Ģimenes  uzņēmums,  kas  no  pašu  izaudzētiem  augļiem  un  ogām  gatavo
mājas  saldējumu.  Taisa  gan  klasiskos  –  plombīra,  krējuma  un  jogurta
saldējumus un sorbertus, gan arī mūsdienu modernās virtuves „brīnumus” –
brētliņu, zilā siera, mārrutku un kartupeļu saldējumu ar tomātu mērci. Līdz
šim pagatavotas  80 dažādas  saldējumu receptes.  Apmeklētājs  var  izzināt
visu  par  saldējuma  gatavošanu  no  pašām  saimniecēm,  kā  arī  nogaršot
dažādus saldējumu ēdienus. Īpašais ēdiens: Mārrutku saldējums ar siļķi.
http://www.celotajs.lv/lv/e/skriveru_majas_saldejums 

13.35 -15.00 Skrīveru pārtikas kombināts

http://www.celotajs.lv/lv/e/skriveru_majas_saldejums
http://www.sula.lv/
http://www.celotajs.lv/lv/e/bio_berzu_sulas


(Saimnieku stāstījums un gotiņu degustācija)
Skrīveru  pārtikas  kombināts  ir  pirmais  uzņēmums Latvijā,  kas  jau  1957.
gadā sāka iecienīto piena konfekšu "Gotiņa" ražošanu.  Tagad kombināta
kompleksu  pārņēmusi  vietējo  Skrīveriešu  ģimene,  kas  pamazām atjauno
kompleksā  eosošās  ēkas  un  ceļ  godā  vēsturisko  Gotiņas  recepti.
Apmeklētājs varēs uzzināt kā gatavo gotiņas no galvenā konfekšmeistara,
kā arī nogaršot tiko tapušas gotiņas un izmēģināt spēkus gotiņkonfektes
ietīšanā.  Uzsākta  Gotiņas  muzeja  veidošana,  kur  jau  aplūkojama Gotiņu
etiķešu kolekcija un vēsturiskie darbarīki.
http://www.celotajs.lv/lv/e/skriverupk 

15.45 – 17.45 Atpūtas komplekss, viesu nams „Turbas”
(Kompleksa apskate saimnieka Kaspara Bramaņa vadībā, vakariņas)

Atpūtas  komplekss  (20ha)  dažādu  pasākumu  rīkošanai  40km  no  Rīgas.
Viesu  nami  "Brakas"  un  "Četri  Vēji"  ar  banketu  zālēm un nakšņošanas
iespējām,  viesnīca,  pirts  komplekss  ar  saunu,  tvaika  pirti  un  āra  SPA
vannu. Trīs 6-vietīgas labiekārtotas guļbūves atpūtas mājas. Divas pirtis ar
viesību  telpām.  Labiekārtota  teritorija  sporta  spēlēm no 100  līdz  2000
dalībniekiem  (nojumes,  sporta  laukumi,  telšu  un  ugunskura  vietas,
peldvietas, dušas, wc, ēdināšana).
http://www.celotajs.lv/lv/e/turbas http://www.turbas.lv/ 
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