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MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS DUNDAGAS NOVADĀ 

Uzņēmēji vai fiziskas personas aicina tūristus kā viesus savās sētās vai 

saimniecībās, mielo viesus ar pašgatavotiem ēdieniem, atver saimniecību apskatei 

un piedāvājumu prezentē kā Mājas kafejnīcu. 

 

 Atvērtās kafejnīcas tiek rīkotas kopīgi ar Slīteres Ceļotāju dienām 1., 2.jūnijā, pasākuma 

norise Lībiešu krastā un visā Dundagas novada teritorijā 

 Akcija Latvijas mērogā, esam pirmie, kas uzsāk šo aktivitāti. Ceļotāju dienās Lauku 

Ceļotājs veica mārketingu. 

 Projekts Unesco -tourism,  mūsu reģionā izceļ un daudzina  lībisko identitāti, tāpēc ir 

vērts par to padomāt prezentējot kafejnīcu 

 Doma, ka persona, kas vēlas kādreiz uzsākt darbu tūrismā, izmēģina, kas tas ir un vai tas 

patīk un reklamē savu novadu - reģionu 

 Kafejnīca ir improvizēta, veidota no pieejamiem resursiem, kas saglabājušies šķūnī, lādē 

vai pažobelē, ar iespējami maz ieguldījumiem 

 Kafejnīcu ieteicams rīkot kā dārza svētkus, salidojumu. Pasākumā vajag iesaistīt ģimenes 

locekļus, radus, draugus. Tā būs ne tikai ēdiena gatavošana, bet jāpadomā par pasūtījuma 

pieņemšanu, iznēsāšanu u.c. 

 Vajadzētu  svētkus rīkot vispirms sev un radīt noskaņu, jo cilvēks atcerās emocijas 

 Pie noskaņas svarīgs noformējums, mūzika, priekšnesums, dziesmas, stāsts. Vajadzētu 

padomāt par bērniem, ko piedāvāt ēdienkartē un izklaidēs, piemēram, radošās darbnīcas, 

meistarklases 

Pievienotā vērtība ir pašreklāma un suvenīri vai kas cits, ko varētu pārdot savā 

saimniecībā 
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 Vajadzētu pievērst uzmanību stāstam, piemēram, ēdiens gatavots no  vietējiem 

produktiem vai kāds īpašs stāsts, kāpēc izvēlēts tieši  šis vai tas ēdiens, varbūt lībiskais 

vai saistīts ar ģimenes tradīcijām, vai gardu recepti 

 Jāpadomā par elementārām lietām: roku mazgāšana, tualetes 

 Katrai kafejnīcai vajadzētu vienotu atpazīšanas zīmi, to esam paredzējuši izgatavot 

kopīgā meistarklasē, lai viesi atpazītu kafejnīcas pēc vienotas norādes 

 Jāpadomā kādā veidā veikt uzskaiti par apmeklējumu, cik viesi viesojušies pie jums 

 Svarīgi ir tas, ka akcija tiek pozitīvi vērtēta Latvijas mērogā, ir saņemta pozitīva vēstule 

no  centrālā VID un PVD, ka atbalsta šādu akciju. Aprīļa beigās vajadzēs iesniegt 

sarakstu ar personām, kas piedalīsies, norādot konkrētu vietu. Tiks sagatavotas oficiālas 

vēstules no valsts iestādēm par atļauju rīkot šādu pasākumu sākotnēji nereģistrējot 

saimniecisko darbību un nereģistējoties PVD. 

 24. augustā pie suitiem Alsungā un Jūrkalnē tiks rīkotas šādas Atvērto vai Mājas 

kafejnīcu dienas. Suiti brauks ciemos pie mums uz Lībiešu krastu, mēs esam aicināti 

ciemos pie suitiem. 

 

Pasākums tiek organizēts  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. 


