Mājas kafejnīcu rezultātu apkopojums
2019. gada 1., 2. jūnijā
2019. gada 1. un 2. jūnijā Lībiešu krastā un Dundagas novadā vienlaikus ar Slīteres ceļotāju
dienām notika Latvijā pirmās Mājas kafejnīcu dienas.

Apmeklētājus pie sevis ciemos gaidīja 22 īpašās mājas kafejnīcas, kas durvis saviem viesiem
vēra tikai šajās dienās.
Esam aptaujājuši visus Mājas kafejnīcu dienas dalībniekus un ieguvuši gan atsauksmes, gan
apmeklētāju skaitu katrā “kafejnīcā”.
Saimnieki atzīst, ka pasākuma apmeklētība bijusi daudz lielāka, kā gaidīts. Bijis ļoti daudz darba,
bet kopā ar labu komandu viss izdevies godam. Bijuši arī saimnieki, kam pietrūkušas darba
rokas, bet nākotnē, ja šāds pasākums notiktu, tad zinātu uz ko gatavoties un tiktu piesaistīti
papildu palīgi. Par spīti lielajai slodzei un nogurumam pēc pasākuma, saimnieki ir ļoti priecīgi
un gandarīti un labprāt šādā pasākumā vēlētos piedalīties arī citreiz.

Vai šādā psākumā vēlētos piedalīties arī citreiz?
9%
91%

Jā

Nē

Kafejnīcas nosaukums

Rīkotājs. Norises
vieta

Apmeklētāju Piezīmes
skaits

1.

Līga Grīberga.
Dundaga, Šlītere

300 +

Kad slotas kāti
uzzied

Pozitīvas emocijas, liels
uztraukums pirms pasākum.
Vairāki darbinieki negaidīti
nav varējuši piedalīties, tādēļ
izpalikusi pasākumā
paredzētā sklandu raušu
cepšana.
Cilvēki sākuši ierasties pirms
paredzētā laika.
Izcepti 100 eklēru gulbīšu,
bet vajadzējis 3x vairāk.
Brīnišķīgs pasākums.

2.

Stūrīši Branki

Igors Ginters, Gunta
Gintere.
Mazirbe, Kolka

300 +

Pozitīvas emocijas. Liela
cilvēku plūsma. Esot ļoti laba
reklāma pasākumam.
Vajadzīgs papildus
darbinieks turpmāk šādā
pasākumā, lai paspētu viesus
apkalpot laicīgi.
Dažiem nācās gaidīt 10 -15
minūtes. Daži viesi teikuši,
ka kafejnīcas norādi otrajā
dienā nav varējuši pamanīt.
Ļoti patika pasākums!

3.

Ciemos pie
mācītāja

Inese Bartuševica,
Vilma Lisovska.
Mazirbe

160

Pozitīvas emocijas, kaut liels
nogurums.
Sākotnēji nešķitis, ka
pasākumam ir tik laba
reklāma, kā tas pierādījies
pasākuma dienā.
Atzina, ka Mācītājam piemīt
milzīga harizma, aprunājies
ar katru klientu, kas ļoti
paticis apmeklētājiem,
personīgā pieeja katram.
Uzskaitot apmeklētājus pēc
pasniegtajām porcijām,
skaitā nav iekļāvuši tos
apmeklētājus, kas nopirkuši
tikai maizi vai ko citu.

4.

Pie zilās govs

Signe Dišlere.
Košrags, Kolka

200-300

Neprātīgi daudz
apmeklētāju.
Apmeklētāji priecīgi.

5.

Zivju ķēķis

400+

Pozitīvas emocijas, labas
atsauksmes.
Laba palīgu komanda. Sieva
nekad neesot mazgājusi tik
daudz trauku.
Kūpinātās zivis agri
izbeigušās, kaut to esot bijis
ļoti daudz, bet pieprasījums
milzīgs.
Zupa pietikusi viesiem,
pašiem nē.
Ļoti laba reklāma
pasākumam. Pasākums ļoti
paticis visai ģimenei.

6.

Lībiešu ķēķis

Dženeta Marinska.
Kolka

170-200

Pozitīvas emocijas, kaut arī
liels nogurums.
Ļoti daudz darba, labi, ka ir
palīgu komanda. Ļoti patika!
Ļoti daudz atzinīgu un labu
vārdu.

Ārzemju viesi patīkami
pārsteigti.
Cilvēku plūsma bijusi pārāk
liela, lai paspētu ar katru
viesi individuāli aprunāties.
7.

Zivju gardumi un..

Ruta Prātiņa,
Dzintra Ernštreite.
Kolka

600+250

Pozitīvas emocijas, liels
nogurums.
Ļoti noderējušas dārza
dekorēšanas mācības, kas ir
izmantotas noformējumā.
Ēdamo otrai dienai gādājuši
naktī, cepuši ruletes un
sklandu raušus.
Viesi ļoti pateicīgi un
priecīgi. Bijis liels
satraukums pirms
pasākuma, viss izdevies
godam.

8.

Zvīņas

Māra Džeriņa.
Kolka

400+

Ļoti patika pasākums, daudz
labu vārdu un pozitīvu
emociju.
Reklāma nostrādājusi tik
labi, ka bijis necerēti daudz
cilvēku.
Satraukums pirms
pasākuma.
Viesi ļoti priecājušies par
atmosfēru, par dārzu.
Pārīši pļaviņā nesteidzīgi
baudījuši patīkamo gaisotni.
Ārzemju viesi slavējuši un
priecājušies.
Ļoti daudz trauku jāmazgā,
bet laba komanda.
Bijuši vairāki cilvēki, kas uz
kafejnīcu ieradušies arī
otrajā dienā, lai vēlreiz
nogaršotu smiltsērkšķu
krēmu.

Viesiem ļoti garšojušas
grilētas zivju kotletes.
Apmeklētāji izteikuši
atzinību par individuālo
attieksmi.
Ēdienu otrajai dienai nācies
gatavot naktī.
9.

Santa Tubā/Santas
istaba

Santa Feldmane.
Kolka

200+

Pozitīvas emocijas, kaut liels
nogurums.
Ļoti paticis pasākums.

10.

11.

Pankūkas Vītolos

Sātīga un svētīga
pabūšana baznīcas
dārzā

Baiba ZiedoneJansone.
Kolka

Rudīte Rēriha.
Kolka

100

Kafejnīca bijusi atvērta arī
pēc noteiktā laika.
Paticis pasākums, ļoti jauki
apmeklētāji.
Pankūkas sākušas pietrūkt
pirms kafejnīcas slēgšanas.

200

Otrajai dienai pankūkas bez
pildījuma cepuši naktī.
Ļoti priecājas par pasākumu,
par pozitīviem cilvēkiem un
jauko atmosfēru.
Visi noguruši, bet ļoti
priecīgi.
Apmeklētāju plūsmas dēļ
izpalikušas bērnu radošās
darbnīcas.
Pareizi bijis tas, ka pagalmā
zālē saklātas sedziņas ar
spilveniem, viesiem paticis
tur uzturēties un baudīt
maltīti.
Pirmajā dienā bijis ļoti silts,
tādēļ mājas saldējums bijis
pieprasīts, otrajā dienā, kad
laiks vēsāks, iecienīta bijusi
karsta skābeņu zupa.
Viesi labprātāk vēlējušies
ēst, nevis baudīt koncertu
blakus baznīciņā. 

12.

Pie Mārča

Diāna Kindure.

500+

Ļoti laba komanda.
Brīnišķīgs pasākums, labas

Kolka

emocijas, ļoti daudz darba
un ļoti daudz apmeklētāju.
Zivis nācies kūpināt nemitīgi.
Liels nogurums, bet arī liels
prieks!

13.

Mammas pankūkas

Tabita Runce.
Ēvaži, Kolka

100

Ļoti patika pasākums, tas
norisinājās saimnieces
dzimšanas dienā.
Dzimšanas dienas ciemiņi
tikuši pie trauku
mazgāšanas, lai saimniece
paspētu sasveicināties un
aprunāties ar katru viesi.
Viesi ļoti apmierināti un
pateicīgi par viesmīlīgo
uzņemšanu.
Ļoti noderējušas dārza
dekorēšanas mācības, kas ir
izmantotas noformējumā.
Ir nogurums, bet lielāks par
to ir prieks un gandarījums.

14.

Brāļtīrumi

Romēna Namniece.
Pūrciems, Roja

50-60

Ļoti paticis pasākums, kaut
arī apmeklētāju ir bijis
mazāk, kā cituviet.
Saimniece to skaidro ar
ēdiena piedāvājuma nelielo
klāstu – pesto maizītes, bet
tie, kas tās nogaršojuši,
atzinuši par meistarstiķi.
Ir bijuši viesi, kas braukuši
tieši pēc pesto maizītēm.
Apmeklētāji ļoti priecājušies
par atmosfēru.

15.

Pie Elmāra

Ieviņa Svitiņa.
Ģipka, Roja

200+

Priecājas par pozitīvām
emocijām, kaut ir liels
nogurums.
Apmeklētāju ir bijis ļoti
daudz, tiem ļoti garšojis
piedāvātais ēdiens.

Izcepuši 3 spaiņus ar siļķēm.
Nodarbināta visa ģimene un
visi priecājas par pasākumu
un vēlas turpināt.
Kāds jokdaris kafejnīcas
norādes zīmi sagriezis uz
meža pusi, lai maldinātu
viesus, bet tas laicīgi
atklājies, jo viesi jautājuši,
vai tas ir bijis darīts ar
nolūku, jo saimniecības
nosaukums ir JOKI.
Ļoti noderējušas dārza
dekorēšanas mācības, kas ir
izmantotas noformējumā.
16.

Ziedkalnu
Pakalnos

Laima Jurgenberga.
Dūmele, Dundaga

60

Apmierināti par pasākumu,
cilvēku bijis pietiekami, kaut
saimniecība atrodas patālu
no iebraucamā ceļa un citām
kafejnīcām, bet atbraukušie
baudījuši dziesmu un deju
koncertu, jo visas dienas
garumā saimniecībā
koncertēja Talsu folkloras
kopa.
Viesi bijuši sajūsmā.
Kamēr saimniece uzņēmusi
viesus, vīrs visas dienas
garumā strādā virtuvē pie
plīts!

17.

Pie Pūpoliņiem

Dace Kārklevalka.
Dundaga

100

Ļoti apmierināti par
pasākumu.
Gribējies apmeklēt arī citas
kafejnīcas, kam nav iznācis
laika.
Viesiem ļoti garšojis ēdiens.
Īpaši vēlējušies baudīt
Dundagas krēmu un
jautājuši par nosaukuma
izcelsmi.
Bērni palīgos pievienojušies
tikai jau kafejnīcas norises
dienā.

Saimniecei nācies vienai
gatavot ēdienu iepriekšējā
vakarā, bijis ļoti daudz
darba.
Nebija padomājuši par ūdeni
(citronūdeni vai piparmētru
ūdeni) piedāvājumā. Tas ir
bijis mīnus, jo bijis tikai
rabarberu ķīselis.
Ļoti noderējušas dārza
dekorēšanas mācības, kas ir
izmantotas noformējumā.
18.

Kungu mājas
kafejnīca

Kristīne Cīrule.
Dundaga

300-400

Daudz cilvēku, liels
nogurums, bet ir prieks par
paveikto.
Viesi ieradušies atkārtoti,
priecājušies par gaisotni, par
noformējumu un gardo
maltīti.
Slavenā Aleksandra kūka
beigusies daudz agrāk kā
plānots, kādam no komandas
nācies skriet uz veikalu pēc
produktiem, lai turpinātu
kūkas gatavošanu un
pasniegšanu.
Tikai pozitīvas atsauksmes.
Mājas kafejnīcas zīme gan
naktī nozudusi, reizē ar
karodziņu virteni. Arī šis
nelielais incidents nav
sabojājis prieku par norisi
kopumā.

19.

Trušu raibumi

Silvija Reine.
Anstrupe, Dundaga

300-400

Milzīgs nogurums, bet labas
emocijas.
Ēdiena gatavošanas
maratons. Plītis noslogotas
nemitīgi, viesi vēlējušies
pateikties saimniecei, kurai
pašai nav bijis brīdis
pusdienās aprunāties ar
viesiem, jo gaļa tiek svaigi
gatavota un nav bijis brīdis,
lai atietu no plīts.

Bijusi noslogota vesela
trauku mazgāšanas
komanda.
Naktī nācies gatavot truša
gaļas ēdienus otrajai dienai,
kūkas cepušas radu
meitenes. Otrajā dienā
pietrūkstot truša gaļas
ēdienam, piedāvājuši truša
gaļas desiņas, ir bijis kāds,
kas ar to nav bijis
apmierināts.
20.

Kļavnieki

Juris Šleiners, Māra
Šleinere.
Dundaga

70

Ļoti priecīgi par šādu
pasākumu. Viesiem ļoti
paticis, ka ēdiena
piedāvājums ir zviedru galda
veidā.
Otrajā dienā daudz vietējo
cilvēku apmeklējuši
saimniecību.
Ļoti paticis klusums
saimniecībā un personiskā
attieksme.

21.

Skolas maize un
lauku sētas labumi

Kubalu muzejskolas
atbalsta biedrība.
Mārcis Tālbergs.
Dundaga

300

Ļoti pozitīvs pasākums,
labas emocijas.
Ēdiens pieticis, bet nācies
improvizēt ēdiena. Viesiem
liela interese par skābputru,
jo ļoti daudz viesu to
baudījuši pirmo reizi un ar
lielu interesi, kā tā garšo.
Salīdzinoši agri beigušies
sklandu rauši.
Viesi priecājās par gaišo un
vieglo atmosfēru kafejnīcā.
Bijis teātra kopas uzvedums,
kurā runāts vietējā izloksnē,
tas viesiem ļoti paticis.
Papildināts pasākums
ķimeņmaizīšu cepšanā.

22.

Kurzemes Jumari

Gunita Tropiņa

78

Priecājās par pasākumu un

Valpene, Dundaga

tā norisi.
Viesi baudījuši saimniecības
senatnīgumu, klusumu un
saimnieku īpašo viesmīlību.
Iznācis laika uzmanību veltīt
katram apmeklētājam.
Ēdiens pieticis visiem, bet arī
pāri nav palicis.

Atsauksmes no apmeklētājiem
Facebook.com ieraksti un komentāri:

Atskats plašsaziņas līdzekļos:

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/majas-kafejnicu-dienas-libiesu-krasta-nopledam-lidz-foto-ar-zilo-govi.a321020/

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saimnieki-un-apmekletaji-gandariti-par-majas-kafejnicudienam-libiesukrasta.a321128/?fbclid=IwAR06kveDbTVzA89A5V7TvA33gK5_5g03m0PIEvRNOUgOQ3CWTPhk_sCIa
2E

Organizētie braucieni

http://www.skaistieskati.lv/site/lat/wtrip/2868

