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ATVĒRTĀS DIENAS LAUKOS – MEDIJU BRAUCIENS VIDZEMĒ
2014. gada 24. aprīlis

„Lauku ceļotājs” aicina pilsētniekus uz laukiem 16.-18. maijā, kad notiks akcija "Atvērtās dienas laukos". Tā
ir iespēja pavadīt pārsteidzošu nedēļas nogali, ar ģimeni vai draugiem apbraukājot visdažādākās ražojošās
saimniecības laukos, lai atklātu sev jaunus – interesantus, garšīgus, veselīgus lauku labumus. Apmeklētāji
varēs skatīties, kā tie top, nogaršot vai izmēģināt, un arī iegādāties – tā aicinām pilsētniekus baudīt laukus
un aicinām Jūs, masu medijus, piedalīties pirms-akcijas iepazīšanās braucienā pa „Lauku labumu”
saimniecībām. Starplaikos stāstīsim par visām aktualitātēm projektā un lauku tūrismā.
Braucienu vadīs Juris Smaļinskis.

8:00 Izbraukšana no Rīgas, Kalnciema ielas 41, veikala „RIMI” stāvlaukuma
(pirms Zasulauka tilta aiz Kalnciema kvartāla)
Viesošanās kazkopības saimniecībā “Lielgrodes”
(Saimniecības apskate saimnieku vadībā, kazas siera produkcijas degustācija un iegāde, paredzēta
arī rīta kafija)
Ganāmpulkā ap 200 kaziņas. Saimnieks ar vieglu humora pieskaņu pastāsta par
dzīvi ar kazām Latvijā un Eiropā, kazu siera pagatavošanas un garšas
noslēpumiem, uzaicina uz sieru degustāciju, kuru ir iespējams pēc tam
iegādāties. „Lielgrodēs” gatavotais kazu siers ir ne vien veselīgs, bet arī ļoti
gards.
http://www.celotajs.lv/lv/e/kazkopibas_saimnieciba_lielgrode

„Veselības laboratorijas” apciemojums
Spirtoto dzērienu ražotāji. Produkcijas klāstā ir šņabis "Sarkano klinšu ūdens",
šņabji un uzlējumi no dzērvenēm, brūklenēm, mellenēm, pīlādžiem,
smiltsērkšķiem u.c. Gatavo īpašo "Ziemassvētku balzāmu". Piedāvā ekskursiju,
interesanti stāsta par dzērienu tapšanas procesu.
http://www.celotajs.lv/lv/e/veselibas_laboratorija

“Donu” maizes mīcīšana un pusdienas
Donās maizes cepšana notiek pēc sentēvu tradīcijām: abrā plaucēta, ar rokām
mīcīta, mīļota mīkla un uz kļavu lapām veidoti kukulīši, kas tiek cepti īstā ar
malku kurināmā krāsnī. Ciemiņiem ir iespēja veidot kukulīti un aizvest mājās
paša gatavotu ciemakukuli. Nekas nevar būt garšīgāks kā silta maizes doniņa ar
pienu un medu. Piedāvā baudīt arī citus latviskus lauku labumus, - žāvētas

kotletes, putraimdesas. Ja vajag, būs arī 17 sieru veidi!
http://www.celotajs.lv/lv/e/lauku_maja_donas
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Mucu darināšana dzīvesprieka akadēmijā “Liela muiža”.
Amatnieks taisa mucas, karstos kubulus, mēbeles, kāpnes, durvis u.c. saimniecībā
noderīgus priekšmetus. Vada ekskursiju, dalās ar savām amata prasmēm un
pieredzi, kā arī piedāvā kopīgi uztaisīt kādu no saimniecībā noderīgām lietām.
Apmeklētāji var vērot mucas izgatavošanas procesu no sākuma līdz gatavam
produktam, kā arī izmēģināt senos darba rīkus.
http://www.celotajs.lv/lv/e/liela_muiza

Ap 18:30 – 19:00 Atgriešanās Rīgā

Pieteikties līdz 17.04.2014 rakstot uz e-pastu anna@celotajs.lv vai pa tālt. 67617600.
Ierobežoto vietu dēļ, lūdzam pieteikties tikai tos žurnālistus, kas atspoguļos informāciju par
plānoto akciju.

Brauciens organizēts Projekta „Mārketinga kampaņa lauku tūrisma popularizēšanai un lauku tūrisma produktu izveide
visos Latvijas reģionos 2013 – 2014” ietvaros.
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