
 

Mājas Kafejnīcu dienas (MKD) – 2019.g. 1., 2.jūnijā norisināsies  

Dundagas novadā! MKD norisināsies 1. reizi Latvijā, vienlaicīgi un sadarbībā ar Slīteres Ceļotāju dienām (SCD). 

 Katrs, kurš vēlas, neatkarīgi, ir vai nav reģistrēts PVD, VID, var šajās dienās savā sētā vai citā novada objektā/vietā piedāvāt savus īpašos ēdienus, 

dzērienus, našķus, arī demonstrēt savu amata prasmi u.tml., tādējādi reklamējot savu produkciju, izmēģinot tās pievilcību vai vienkārši kopā ar apmeklētājiem, 

arī saviem radiem un draugiem svinēt kafejnīcu dienas visā novadā un īpaši Lībiešu krastā.  

 Ieteikums ikvienam, plānojot savu piedāvājumu, ņemt vērā, ka viņas/viņa saimniecībā nebūs vienīgais MKD piedāvājums novadā (piem., tuvākā 

apkārtnē tādu var būt 15 – 20), un ceļotāji, visticamāk, gribēs nomēģināt no katra. Tādēļ vēlams veidot nelielas porcijas, arī iespēju iegādāties līdzņemšanai, 

vēlams arī kāds stāsts par konkrēto ēdienu, tā vēsturi, var demonstrēt tapšanu vai kā citādi kuplināt savu piedāvājumu (piem.ar apģērbu, muzicēšanu utt.). 

Ēdienam nav obligāti jābūt tradicionāli vēsturiskam, tikpat labi tas var būt Jūsu “jaunākais atklājums” gatavots no vietējiem produktiem, bet vēlams to kuplināt 

ar stāstu, kā tas radies. Maršrutos svarīga būs arī ēdienu dažādība, t.i., lai viens un tas pats neatkārtotos daudzreiz. Piedāvājumos atceramies lietot arī lībiešu 

valodu un lībisko (tāmnieku) izloksni. 

 Lai dalībnieki varētu atbilstoši sagatavoties, līdz MKD/SCD norisei tiks organizētas apmācības. Tās notiks Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības 

programmas atbalstītā projekta “Etnisko kultūrtelpu attīstība kā tūrisma galamērķis “UNESCO – tourism”” ietvaros, ar Eiropas reģionālās attīstības fonda 

atbalstu.  

 MKD pieredze tiek aizgūta no Igaunijas, kur šādi svētki notiek reizi gadā, ir labi iecienīti un līdzinās ģimenes dārza svētkiem, kur sabrauc draugi, radi 

un visi ciemiņi ir mīļi gaidīti.  

  Jūsu piedāvājums 
Nr. Diena, datums → Sestdiena, 1.jūnijs  

Ieteicamais laiks: 12.00 – 20.00 
Svētdiena, 2.jūnijs 

Ieteicamais laiks: 11.00 – 16.00 
 Norises vieta   

 Kontaktinformācija: kontaktpersona, tālrunis   

 e-pasts, www   

 Nosaukums (vēlams lakonisks nosaukums, 

piem., mājas kafejnīca “Ūšu priedītēs”) 

  

 Izvērstāks nosaukums, kas raksturotu 

piedāvājuma būtību, piem. “Kūpinātas zivis un 

senlībiešu žogi pie Andra” 

  



 Piedāvājums (ēdiens, porcija utml. - lūdzu 

detalizētāk ieskicējiet savu piedāvājumu) 

  

 Vai bez ēdamlietām būs vēl kas piedāvājumu 

kuplinošs? (Piem. dzīvā mūzika, ģimenes 

dejotāji, amatu prasmju darbnīcas, vietējie 

suvenīri, produkti, izstādes utt.) 

  

 Cik lielu cilvēku skaitu varēs uzņemt 

vienlaicīgi (grupas lielums aptuveni)? 

  

 Cik ilgu laiku varētu aizņemt vienas 

grupas/draugu kopas/ģimenes viesošanās? 

  

 Vai piedāvājums būs spēkā arī ārpus 1., 

2.jūnija? (tikai tad, protams, “papīriem” atkal 

jābūt kārtībā:) 

  

 Cik tas maksās? (porcija, dalība degustācijā, 

degustāciju galds grupai, 1 dalībn., u.tml.), 

EUR 

EUR 
 

EUR 

 Vai būs iespēja veikt norēķinus arī 

bezskaidrā naudā (piem., organizētai grupai)? 

  

 Vai un kas būs iegādājams līdzņemšanai?   

 Kā pats/pati plānoju reklamēt savu 

piedāvājumu? (piem., aicināt savus radus, 

draugus, nosūtīt uzaicinājumu sociālos tīklos, 

u.c.) 

  

 Autostāvvietas ietilpība  

 

 

 Tualešu un roku mazgāšanas pieejamība 

(vajadzētu būt katrā mājas kafejnīcā) 

  

 Foto (lūdzu pievienojiet  parakstus) 

(ēdienu, noderētu arī kafejnīcas vietas foto)  

  

 1.fotogrāfijas paraksts   

 2.fotogrāfijas paraksts   

 3.fotogrāfijas paraksts   

 u.c.   

Jautājiet!: Dundagas novada TIC: 29444395, tic@dundaga.lv; Kolkas Lībiešu saieta nams:  29402093, lsn@kolka.lv, projekta koordinatore:  28717810, ilze.steine@dundaga.lv 

Anketa izgatavota projekta "Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un popularizēšana kā tūrisma galamērķis" Igaunijas-Latvijas Programmas no Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda ietvaros.  Šī vietne atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 
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