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“Atvērtās dienas laukos 2019” 

Latvijas dalībnieku atsauksmju apkopojums 

 

"Atvērtās dienas laukos" ir lauku apceļošanas un iepazīšanas pasākums, kas kopš 2014. gada jau 

kļuvis par tradīciju – iesākt vasaras tūrisma un ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot 

visus interesentus, klientus, kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz saimniecībām, lai iepazīstinātu ar 
bagātīgo piedāvājumu, ko var ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos. 

Akcijas mērķis ir popularizēt laukus, laukos audzētus, ražotus, gatavotus produktus, pakalpojumus, 

kā arī ieinteresēt iedzīvotājus iepazīt lauku dzīvi, nobaudīt lauku labumus, atrast saimniecības, no 

kurām iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudīt aktivitātes un sajūtas, ko var 

piedzīvot laukos. 

Jau trešo gadu akcija “Atvērtās dienas laukos” tiek organizētas kopā ar Lietuvu. Akcija notiek 

divās maija nedēļas nogalēs – vienu nedēļas nogali Latvija, otru Lietuvā. Atšķirīgi datumi izvēlēti, lai 

apmeklētāji varētu paspēt apceļot pēc iespējas vairāk saimniecību abās valstīs, kā arī tie, kam nav 

iespēja apmeklēt akciju kādā no nedēļas nogalēm, to var darīt otrā nedēļas nogalē. Latvijā akcija 

notika svētku brīvdienās, aicinot doties uz laukiem, lai sveiktu Latviju – daudzas saimniecības aicina 

ciemos uz “Baltā galdauta svētkiem”. Savukārt, Lietuvā, akcijas nedēļas nogalē tiek svinēta Mātes 
diena. Kopīgs brauciens uz laukiem ir jauks veids, kā svinēt svētkus! 

Paldies visiem akcijas dalībniekiem par aktivitāti, ieguldīto laiku un piedalīšanos akcijā. Ar katru 

gadu akcijas dalībnieku pulks pieaug un šogad akcijā piedalījās 194 tūrisma saimniecības Latvijā un 

Lietuvā. Latvijā savas durvis apmeklētājiem vēra 129 uzņēmumu, savukārt, Lietuvā 65. 

Akcijā piedalījās naktsmītnes, amatnieki, pirtnieki, pārtikas ražotāji, biškopji, stādu audzētāji, lielās 

lauku saimniecības, pilis un muižas, atrakciju parki, lauku krodziņi un restorāni, dabas takas un 

daudzi citi.  
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Karte: “Atvērtās dienas laukos – Latvija un Lietuvā 2019” dalībnieki 

Mums ir izdevies iegūt atsauksmes par akciju no 121 Latvijas saimniecības. Rezultātus, uzņēmēju 
atsauksmes, pārdomas un ierosinājumus Jūs varat redzēt apkopojumā zemāk. 

Aptaujājot akcijas dalībniekus un veicot apkopojumu secinām, ka šogad akcija salīdzinot ar iepriekšējo 

gadu ir daudz labāk apmeklēta. Kopumā akcijas saimniecībās (121) viesojās 9330 apmeklētāju (2016. 

gadā 2479, 2017. gadā 3117 apmeklētāji un 2018. gadā 5822). Šogad vidēji tie ir 77 apmeklētāji 

vienā saimniecībā (2016. gadā 24, 2017. gadā 26, 2018. gadā 45 apmeklētāji saimniecībā (vidēji)). 
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Arī šogad ir saglabājusies tendence par nevienmērīgu apmeklējumu saimniecībās, no 0 līdz pat 1000 

apmeklētājiem, taču kopumā šogad apmeklējums ir ievērojami uzlabojies. Pirms gada 12 saimniecībās 

neiegriezās neviens apmeklētājs, savukārt šogad tās bija 9 saimniecības, kas savus apmeklētājus 

nesagaidīja, taču vairāki no šiem dalībniekiem atzina, ka paši it nemaz nav reklamējuši akciju ar ko arī 

izskaidrojams kāpēc nebija apmeklētāji, kā arī min variantu, ka vairums viņu aktivitātes bija ārā un 

cilvēki neatbrauca lietus dēļ.  

Nevienmērīgo apmeklējumu nosaka arī saimniecību kapacitāte un spēja uzņemt apmeklētājus. Vairāki 

saimnieki atzina, ka apmeklētāju interese bijusi lielāka par viņu spēju uzņemt viesus, tāpēc daudziem 

iespējamajiem apmeklētājiem bijis jāatsaka. Šogad akcija norisinājās 3 dienas – no 4.-6. maijam, kas 

sakrita ar Latvijas valsts svētku brīvdienām. Visaktīvākā ceļošanas diena izrādījusies 5. maijs – 

svētdiena. 

 

Pēc uzņēmēju atsauksmēm un mūsu novērojumiem varam secināt, ka apmeklējumu negatīvi 

ietekmēja laika apstākļi – lietainais laiks. Ir uzņēmēji, kas uzskata, ka akciju nevajadzētu savienot ar 

valsts svētku pasākumiem, jo tad nevar visus pasākumus apvienot – gan tūristi, gan uzņēmēji, bet 

vairākums tomēr ir apmierināti un priecīgi ar datumu izvēli, jo vēlāk maijā sākās aktīvā tūrisma 

sezona un maija sākums ir labs laiks lai mostos aktīvajai sezonai un sagatavotu saimniecību 

apmeklētājiem.  

Šogad akcijas uzņēmēji novēroja, ka apmeklētāji akcijai ir sagatavojušies labāk kā citus gadus un 

apmeklē saimniecības pēc iepriekš izstrādāta maršruta un vienā dienā apmeklē vairākas vietas. Ir 
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ņemts vērā arī aicinājums pieteikt savu apmeklējumu, kas ievērojami atvieglojis plānošanu un darbu, 

jo saimnieki zinājuši uz ko gatavoties. 

Tomēr vairāki uzņēmēji saskārušies ar problēmu, ka apmeklētāji nav īsti iepazinušies ar pasākuma 

noteikumiem un sapratuši, kas šajās dienās viss būs bez maksas. Tas pasākuma organizatoriem citus 

gadus liks vēl vairāk uzsvērt akcijas noteikumus. 

Apmeklētāji bijuši no Rīgas, tuvākajām pilsētām un tuvākās apkārtnes. Bijuši arī apmeklētāji no 
Lietuvas. 

 

Pārsvarā akcijas saimniecības apmeklēja ģimenes un draugu kompānijas, kam sekoja individuālie 

ceļotāji, seniori un skolēni. 
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Prieks, ka lauku tūrisma uzņēmēji ir optimisma pilni un vairākums ir gatavi piedalīties šādā vai līdzīgā 
akcijā arī nākotnē. 

 

 

Paldies jums, saimnieki, par ieguldīto darbu un vēlmi kopīgi popularizēt Latvijas laukus un laukos 

ražotos produktus. Paldies par jūsu ierosinājumiem un atsauksmēm – tās visas ņemsim vērā! 

Šī akcija ir kā viens no instrumentiem sadarbības un komunikācijas veidošanā starp lauku tūrisma 

uzņēmējiem, ražotājiem, zemnieku saimniecībām, amatniekiem un sabiedrību.  
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Mēs ceram, ka radīsim iespējas, lai arī turpmākos gados organizētu šādu vai līdzīgu akciju. Ja jums ir 

vēl kādas interesantas idejas, rakstiet vai zvaniet mums (lauku@celotajs.lv, 67617600).  

Mēs priecāsimies par sadarbību arī turpmāk! 

Apmeklētāju skaits saimniecībās: 

Uzņēmums / saimniecība Apmeklētāju skaits 

Dainis Lēgenbergs 30 

Netradicionālā saimniecība "BIELES" 10 

Divas Upes 6 

Cecīļu dabas taka  4 

Ārpus laika 30 

Cēsu maize 5 

BestBerry 15 

Sabiles Sidrs (SIA "Kroņstrauts") 60 

SIA StarSpace (Zvaigžņu aitas) 100 

Stopiņu novada zemnieku saimniecība Brieži 840 

SIA "Mārcienas muiža" 120 

ObeliskFarm 10 

Kotiņi 0 

Muižas istabas 50 

VALDA PAEGĻA SAIMNIECĪBA 30 

Lapka Hemp 15 

Rudā Lapsa 20 

Meža Skuķi 6 

Indiejanis alus darītava 50 

Brivdienu mājas Sīpoli 5 

"Arāji"/ "Beverīnas labirinti" 126 

Dārzkopibas institūts 50 

Piebalgas Porcelāna fabrika (SIA Porcelāna galerija) 15 

SIA Kugrēnu vīna darītava 12 

ik "Āres "viesu nams Ausmas  100 

Kafeja ALĪDA SIA RA 5 25 

SIA Līcīši Ltd 70 

SIA "Uzvara - Lauks" 18 

SIA Skrīveru Pārtikas Kombināts  350 

mācību drava Strops 70 

file:///C:/Users/linda/AppData/Local/Temp/lauku@celotajs.lv
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Mini Zoo Buki 387 

Vīna darītava "Saules Veltes" 12 

Sporta bāze "Caunes" 11 

Ūdensdzirnavas 42 

Cukuriņi Z/S 8 

Lauku sēta "Caunītes" 25 

Vējkalnietis 37 

Grosa kokaudzētava z/s Bētras  6 

ZELTLEJAS / ZELT Smiltsērkšķu dārzs 160 

Suitu Rija 75 

Lauku sēta Jaunzemi 20 

IK "Radošā darbnīca Cepļi" 20 

Green Hive saimniecība Kalna Kārļi 15 

Jēru klubs 50 

Z/s Priedītes 230 

Retro moto klubs Rūsa vējā 10 

Brīvdienu māja Piekūni 8 

Latvijas Lauksaimniecības muzejs 60 

Vinkalni 500 

Valmiermuižas stallis 350 

Kempings "Leiputrija" 0 

Iks parks 60 

zs Juri 30 

Lauku māja ROGAS 34 

Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs "Dvēseles veldzes dārzs" 0 

'Vilku'' dendrārijs 42 

Juris Krompāns 10 

"Skrīveru mājas saldējums" 350 

Dižgāļi 85 

Atpūtas Parks Laumas 3 

SIA Abavas dārzi 75 

Atpūtas komplekss "Klidziņa" 50 

SIA "Rehabilitācijas centrs "Krimulda"" 15 

Cīruļi 0 

Zvejnieku sēta Dieniņas 30 

Tīreļu dzītuve/LV-Destilāti, SIA 120 
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viesu māja Garikas 8 

Kalnbundas 6 

Kempings "Melnsils" 1 

Trušu audzēšanas saimniecība "Mežiņi" 60 

Zvārtavas pils 30 

Z/s "Kurģi" 60 

Eksotisko dzīvnieku parks Dundagā 1000 

Lauku sēta "Bandenieki" 5 

Vīna darītava Matilde 0 

Lauku sēta "Ķeveiti" 60 

Birzī 10 

Straupes lauku labumu tirdziņš 1000 

Kalēja Daiņa Mežanca darbnīca un salons 10 

Veselības laboratorija 2 

Zemnieku saimniecība "Jaunieviņas" 40 

Kārļa muiža 0 

Mini zoo "Rančo" 50 

Atpūtas komplekss "Usmas Meķi" 30 

Elkas kalna saimniecība 10 

Sabiles laivas 2 

Keramikas darbnīca „Saules ceplis” 60 

Amatnieka darbnīca "Saules Koks" 60 

SIA "Sarade" 0 

Murkšķu audzētava 100 

Virkas muiža 1 

Cesvaines brūzis 150 

Imantas tirgus 448 

Tēviņu mājas vīna darītava 70 

Viesu māja "Jaunmārtiņi" 3 

Kempings "Miera osta" 0 

Zirgu ferma ''Dārziņi'' 7 

Krīvu Klēts muzejs 24 

BIO Zemnieku saimniecība "Ošenieki" 4 

Atpūtas vieta Tīreļu stallis 130 

Piemājas bioloģiskā saimniecība "Zemturi" 20 

Saimniecība "Karlīnas" 15 
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Jaunpils amatu māja 150 

Bioloģiskā saimniecība "Lienas medus" 5 

Turaidas 7 

Amatnieki Latvija, Vidzeme, Skrīveru novads Radošā darbnīca "RADADA" 90 

Saimniecība "Jaunļobas" 50 

Auces novads miniatūrā 60 

Embūtes TIC / Embūtes garšaugi 24 

Tērvetes maize 100 

Saimniecība "Droši vesels" 5 

Atpūtas bāze "Ods" 25 

z/s "Vecumnieki"" 1 

Itkaču mājas 9 

Zemnieku saimniecība "Vilciņi" 40 

Eicēni 30 

Keramiķe Linda Romanovska 14 

Amatnieku biedrība un dāvanu veikals “Pūralāde” 0 

Latgolys šmakovka 19 

Saimniecība "Zaļā daba" 23 

Lauku māja "Puteņi" 30 

Kopā: 9330 
 

Kas, Jūsuprāt, apmeklētājiem visvairāk patika jūsu saimniecībā? 

No saimnieku sniegtajām atsauksmēm secinām, ka visvairāk apmeklētājiem patikusi iespēja satikt, 

samīļot un pabarot lauku sētas dzīvnieciņus. Augstu vērtēta arī saimnieku viesmīlība, apmeklētājiem 

veltītais laiks un saimniecību sakoptība. Apmeklētājiem paticis atpūsties lauku vidē un baudīt dabas 

tuvumu. Un daudz citu lietu, notikumu un sajūtu… 

• Viesmīlība un koka izgatavotie izstrādājumi. 

• Dzīvnieki - murkšķi un zirgi. 

• Degustācijas. 

• Radošās aktivitātes. 

• Unikalitāte, iespējams tuvums dzīvesvietai.  

• Mājīgā, sirsnīgā atmosfēra, labs ēdiens un dzēriens, izglītojošā ražotnes apmeklējuma 

programma. 

• Iespēja pabarot dzīvniekus kā arī izstaigāt observatoriju. Visi bija lieliski sagatavojušies 

(sagriezuši burkānus un kāpostus aitām un zirgiem, tika arī trušiem). 

• Sakoptība, laipnā uzņemšana, iespēja tuvu kontaktēties ar dažādu sugu dzīvniekiem. 

• Vieta, daba, apkārtne, spa komplekss, ēkas, meistarklase. 
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• Izzinošā atmosfēra. 

• Kartupeļu cepšana. 

• Vecie kāpostu pagrabi. 

• Iespēja būt dabā, baudīt atpūtu nesteidzoties. 

• Daba, pirts. 

• Mans godīgais stāsts par alus nozari. 

• Atpūta dabā, brīvdabas spēles un atrakcijas, labirinti. 

• Dārzkopības institūta dārzi un produkcija. 

• Ražotnes apskate un ražošanas procesa iepazīšana. 

• Tirdziņš, aktivitātes, filma. 

• Bez steigas un drūzmas. 

• Dzīvnieku apskate un produkcijas degustācija. 

• Lauku sēta, muzejs, restorāns, skaistā vide kas apkārt. 

• Piedāvājām apmeklētājiem ''neiespringt'' ar ekskursijas  un ekskursiju laiku pieteikšanu, jo 

izsludinājām konfekšu Gotiņu Meistarklasi katras stundas sākumā bez iepriekšējās 

pieteikšanās. Iespējams arī nepatīkamie laika apstākļi  piesaistīja  mums lielāku  interesentu 

pulku kā citus gadus, jo pasākums notika iekštelpās (kuras arī tika apkurinātas radot omulību 

un paglābšanos no vēsā laika ārā :) Arī mūsu piedāvātā ekskursiju programma - ietīt savas 

konfektes ir patīkama/garda  nodarbe, kur var iesaistīties gan lieli , gan mazi . Pozitīvi,  ka 

Skrīveros bez mums Atvērto Dienu akcijā iesaistīti ir arī citi  Skrīveru ģimenes uzņēmumi, kas 

vairo cilvēku interesi apmeklēt tieši Skrīverus, jo iespēja  vienā reizē apmeklēt vairākas 

interesantas  vietas tuvu vienu otrai :) 

• Iespēja būt lauku vidē un baudīt bišu dravu. 

• Mūsu dzīvnieki, teritorijas tīrība. 

• Izklaides iespēju dažādība. 

• Saimniekošanas dažādība un iespēja ieinteresēt gan pieaugušos, gan bērnus. 

• Interesēja gan dārzs gan produkcija. 

• Viesi minēja, ka pie mums ir mierīga vide atpūtai un interesanta programma. 

• Tieši  tikai viņiem pievērstā  uzmanība. 

• Bija iepriekš norādīti ekskursiju laiki uz kuriem cilvēki mērķtiecīgi ieradās, bija ko darīt arī 

gaidot ekskursiju (pabarot kazas, trušus, taisīt ķermeņa skrubīšus, iepazīties ar produkciju, 

sasildīties ar karstajiem dzērieniem (jo bija ļoti auksts)) :) 

• Tikšanās ar “Suitu sievām”, kopā dziedāšana, ieģērbšanās suitenes tērpā. 

• Dabiskums, īsti lauki, brīva atmosfēra, laipna uzņemšana, iespēja brīvi kontaktēties ar 

saimniecības iemītniekiem, pamīļot tos, pacienāt, iespēja iemūžināt skaistos mirkļus. Iespēja 

apmeklēt mūsu saimniecību kopā ar mīļ dzīvnieku (suni, kaķi...). 

• Iespēja radošai darbībai ar mālu. 

• Skaista dabas ainava ar senu, lielu ķiršu dārzu, kurš iestiepjas mežā. 

• Tas, ka dzīvniekus varēja samīļot, aptaustīt, zupas ēšana, interesantā aitu kūts un atrakcijas 

tajā. 

• Dzīvnieki un lauku miers. 

• Citur neredzētais moču daudzums. 

• Pārgājiens. 

• Iepazīties ar senajiem darbarīkiem. 
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• Ēdiens un mūzika. 

• Visas aktivitātes, radošas darbnīcas, ekskursija, mini zooparks, izjādes, demonstrējums. 

• Dzīvnieki un iespēja atpūsties brīvā dabā. 

• Īsti lauki - kā atzina vairākums apmeklētāju. 

• Keramikas roku darbi. 

• Ekskursiju programma, kas tika izveidota akcijas ietvaros. 

• Kopības sajūta, svētku atmosfēra. Pasākuma aktivitātes. 

• Bišu takas apmeklējums un vaska sveču liešana. 

• Ražotnes apskate. 

• Latviskā ēdienkarte restorānā un komplekss pie Daugavas ar iespēju vizināties ar kuģīti. 

• Muiža un tās apkārtne. 

• Zivis. 

• Daudzveidība, ka nav tikai ražotnes apmeklējums, dažādās iespējas, atpūta kopā ar bērniem. 

• Kaķi, zirgi. 

• Dzīvnieki, trušu cirpšanas paraugdemonstrējumi. 

• Daudziem Zvārtavas pils ir jaunatklāta vieta. 

• Mini zoo, truši, izjādes. 

• Tas, ka bija iespēja nokļūt tuvu dzīvniekiem - tos pabarot, samīļot. 

• Pozitīvā attieksme no saimniekiem. 

• Bērzu sulu apstrāde, stāsts par tām. Degustācijas. 

• Dažādas akcijas un atlaides tirdziņā, akcents uz dažādiem produktiem. 

• Bērniem patika kalšana un praktiska darbošanās. 

• Patika uzņemšana no mūsu puses, kā arī piedāvājuma klāsts. 

• Runājošais āzis, ķenguri. Patīk, ka var pabarot un samīļot dzīvniekus. 

• Skaista vieta, patika ka mums darbojās kafejnīca. Patika arī dažādas aktivitātes ko piedāvājām 

atpūtai, piemēram, izbraucieni ar katamarāniem. 

• Attieksme no mums saimniekiem un sakopts inventārs. 

• Patika dabas klātbūtne, it īpaši cilvēkiem no pilsētas. Patika arī tas ka mēs bijām apvienojušies 

3 amatnieki, līdz ar to cilvēkiem bija interesantāk pamēģināt dažādus uzdevumus. 

• Murkšķi, un iespēja tos pabarot un glaudīt. 

• Vakara pasākums/balle, kur bijām ielūguši mākslinieku.  

• Apmeklētājiem patika iegādāties produkciju no mazajiem mājražotājiem, jo no lielajām 

saimniecībām prece jau ir redzēta un ierasta, bet mazie mājražotāji un viņu piedāvājumi bija 

kaut kas jauns un interesants. 

• Dārzs, vīnu ražošanas process, degustācijas. 

• Viesu māja, saimnieku viesmīlība. 

• Zirgi un citi dzīvnieki, kas mums saimniecībā ganās brīvā dabā, un gaidot izjādes bija iespēja 

pabarot un samīļot. 

• Pati viss, atsauksmes bija ļoti pozitīvas, gan par ekspozīciju, gan ēdienu degustācijām. 

• Patika uzzināt par saimniecību. Bija ieradies arī viens francūzis, kas vēlējās šeit ierasties 

pieredzes apmaiņā. 

• Dzīvnieki, zirgi. 

• Saimniecības aura, dzīvnieki, daba. 

• Atsauksmes ļoti labas, patika viss, gan dzīvnieki, gan mūsu stāstījums par saimniecību. 
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• Aušana, dzijas vērpšana, darbošanās ar mālu. 

• Patika ka ar mums kā saimniekiem varēja parunāties, ne tikai par saimniecību bet arī par dzīvi 

kopumā. 

• Patika mans kā saimnieces stāstījums un prasme saliedēt cilvēkus. 

• Iespēja redzēt īpašos dizainus, tos iegādāties. Bija pieejamas arī atlaides un īpašie piedāvājumi.  

• Brīvā atmosfēra, un tas ka dzīvnieki nebija ielikti kādos aplokos, bet bija iespēja tos samīļot, 

pabarot. 

• Leišmalītes garša, stāstījums no mūsu puses. 

• Uzņemšana, meistarklase maizes cepšanā. 

• Lekcija un stāsts par saimniecību. 

• Brīvā daba, atrašanās vieta pie upes. 

• Pārsteigums par bitēm un to cik neparasti kukaiņi tie ir. 

• Dzīvnieki, un mūsu saimnieku stāsts par to kā pametām pilsētu un atbraucām dzīvot uz 

laukiem. Cilvēki to ļoti atbalstīja un bija pārsteigti. 

• Cālīši, olas inkubatorā. 

• Iespēja apskatīt, kur rodas mūsu produkcija. 

• Darbošanās ar mālu, īpaši bērniem. 

• Mūsu pieredzes stāsts un vēsturiskais aspekts, kas papildina mūsu piedāvājumu. 

• Darbošanās pašiem. Ka nebija tikai informācija mutiski, bet bija iespēja pašiem kaut ko uztaisīt 

un padarboties praktiski. 

• Lielā lauku sēta, dzīvnieki, zirgu izjādes, ēzeļi. Lauku plašums un daba. 

 

Paldies visiem akcijas atbalstītājiem un sadarbības partneriem par 

ieguldījumu un kopīgi paveikto darbu! 

 

 

Par biedrību „Lauku ceļotājs”: Biedrība „Lauku ceļotājs” ir vecākā un spēcīgākā lauku tūrisma organizācija Latvijā, dibināta 
1993. gadā. Biedrības mērķis ir lauku tūrisma attīstība Latvijā kopējā lauku ekonomikas kontekstā, sadarbojoties ar 
lauksaimniecības, pašvaldību, dabas aizsardzības un citām nozarēm. „Lauku ceļotājs” pārstāv savu biedru intereses, iesaistās 
uzņēmējiem labvēlīgas politikas veidošanā, kalpo kā profesionālas informācijas forums un mārketinga platforma. „Lauku 
ceļotāja” biedri ir lauku tūrisma, lauksaimniecības, amatniecības uzņēmēji, pašvaldības, valsts iestāžu un organizāciju 
struktūrvienības visos Latvijas novados. 


