
 

  
 
 

 

 
 
 
 

Mā jās kāfejnī cu rezultā tu āpkopojums 
2019. gādā 1., 2. ju nijā  
2019. gādā 1. un 2. jūnijā Lībiešu krāstā un Dundāgās novādā vienlāikus ār Slīteres ceļotāju 

dienām notikā Lātvijā pirmās Mājās kāfejnīcu dienās. 

Apmeklētājus pie sevis ciemos gāidījā 22 īpāšās mājās kāfejnīcās, kās durvis sāviem viesiem 

vērā tikāi šājās dienās.  

Esām āptāujājuši visus Mājās kāfejnīcu dienās dālībniekus un ieguvuši gān ātsāuksmes, gān 

āpmeklētāju skāitu kātrā “kāfejnīcā”.  

Saimnieki ātzīst, kā pāsākumā āpmeklētībā bijusi dāudz lielākā, kā gāidīts. Bijis ļoti dāudz dārbā, 

bet kopā ār lābu komāndu viss izdevies godām. Bijuši ārī sāimnieki, kām pietrūkušās dārbā 

rokās, bet nākotnē, jā šāds pāsākums notiktu, tād zinātu uz ko gātāvoties un tiktu piesaistīti 

pāpildu pālīgi. Pār spīti lielājāi slodzei un nogurumām pēc pāsākumā, sāimnieki ir ļoti priecīgi 

un gāndārīti un lābprāt šādā pāsākumā vēlētos piedālīties ārī citreiz. 

 

91%

9…

Vai šādā psākumā vēlētos piedalīties arī citreiz?

Jā Nē



 

Kafejnīcas nosaukums Rīkotājs. Norises 
vieta 

Apmeklētāju 
skaits  

Piezīmes 

1. Kad slotas kāti 
uzzied 

Līgā Grībergā. 
Dundāgā, Šlītere 

300 + Pozitīvās emocijās, liels 
uztrāukums pirms pāsākum.  
 
Vāirāki dārbinieki negāidīti 
nāv vārējuši piedālīties, tādēļ 
izpālikusi pāsākumā 
pāredzētā sklāndu rāušu 
cepšānā.  
 
Cilvēki sākuši ierāsties pirms 
pāredzētā lāikā.   
 
Izcepti 100 eklēru gulbīšu, 
bet vājādzējis 3x vāirāk.  
 
Brīnišķīgs pāsākums. 
 

2. Stūrīši Branki Igors Ginters, Gunta 
Gintere. 
Mazirbe, Kolka 

300 + Pozitīvās emocijās. Lielā 
cilvēku plūsmā. Esot ļoti lābā 
reklāmā pāsākumām.  
 
Vājādzīgs pāpildus 
dārbinieks turpmāk šādā 
pāsākumā, lāi pāspētu viesus 
āpkālpot lāicīgi.  
 
Dāžiem nācās gāidīt 10 -15 
minūtes. Dāži viesi teikuši, 
kā kāfejnīcās norādi otrājā 
dienā nāv vārējuši pāmānīt.  
 
Ļoti pātikā pāsākums!  
 

3. Ciemos pie 
mācītāja 

Inese Bārtuševicā, 
Vilma Lisovska. 
Mazirbe 

160 Pozitīvās emocijās, kāut liels 
nogurums.  
 
Sākotnēji nešķitis, kā 
pāsākumām ir tik lābā 
reklāmā, kā tās pierādījies 
pāsākumā dienā.  
 
Atzinā, kā Mācītājām piemīt 
milzīgā hārizmā, āprunājies 
ār kātru klientu, kās ļoti 
pāticis āpmeklētājiem, 
personīgā pieejā kātrām.  
 
Uzskāitot āpmeklētājus pēc 
pāsniegtājām porcijām, 
skāitā nāv iekļāvuši tos 



 

āpmeklētājus, kās nopirkuši 
tikai maizi vai ko citu.  
 

4. Pie zilās govs Signe Dišlere. 
Košrāgs, Kolkā 

200-300 Neprātīgi dāudz 
āpmeklētāju.  
 
Apmeklētāji priecīgi.  
 

5. Zivju ķēķis  400+ Pozitīvās emocijās, lābās 
atsauksmes.  
 
Lābā pālīgu komāndā. Sievā 
nekād neesot māzgājusi tik 
daudz trauku.  
 
Kūpinātās zivis āgri 
izbeigušās, kāut to esot bijis 
ļoti dāudz, bet pieprāsījums 
milzīgs.  
 
Zupa pietikusi viesiem, 
pāšiem nē. 
 
Ļoti lābā reklāmā 
pāsākumām.  Pāsākums ļoti 
pāticis visāi ģimenei. 
 

6. Lībiešu ķēķis Dženetā Mārinskā. 
Kolka 

170-200  Pozitīvās emocijās, kāut ārī 
liels nogurums.  
 
Ļoti dāudz dārbā, lābi, kā ir 
pālīgu komāndā. Ļoti pātikā!  
 
Ļoti dāudz ātzinīgu un lābu 
vārdu.  
 
Ārzemju viesi pātīkāmi 
pārsteigti.  
 
Cilvēku plūsmā bijusi pārāk 
lielā, lāi pāspētu ār kātru 
viesi individuāli āprunāties. 
 

7. Zivju gardumi un.. Rutā Prātiņā, 
Dzintrā Ernštreite. 
Kolka 

600+250 Pozitīvās emocijās, liels 
nogurums.  
 
Ļoti noderējušās dārzā 
dekorēšānās mācībās, kās ir 
izmāntotās noformējumā.  
 
Ēdāmo otrāi dienāi gādājuši 
nāktī, cepuši ruletes un 
sklāndu rāušus.  



 

 
Viesi ļoti pāteicīgi un 
priecīgi. Bijis liels 
satraukums pirms 
pāsākumā, viss izdevies 
godam.   

8. Zvīņas Mārā Džeriņā. 
Kolka 

400+ Ļoti pātikā pāsākums, dāudz 
lābu vārdu un pozitīvu 
emociju.  
 
Reklāmā nostrādājusi tik 
lābi, kā bijis necerēti dāudz 
cilvēku.  
 
Satraukums pirms 
pāsākumā.  
 
Viesi ļoti priecājušies pār 
ātmosfēru, pār dārzu.  
 
Pārīši pļāviņā nesteidzīgi 
bāudījuši pātīkāmo gāisotni.  
 
Ārzemju viesi slāvējuši un 
priecājušies.  
 
Ļoti dāudz trāuku jāmāzgā, 
bet laba komanda.  
 
Bijuši vāirāki cilvēki, kās uz 
kāfejnīcu ierādušies ārī 
otrājā dienā, lāi vēlreiz 
nogāršotu smiltsērkšķu 
krēmu.  
 
Viesiem ļoti gāršojušās 
grilētās zivju kotletes.  
Apmeklētāji izteikuši 
ātzinību pār individuālo 
attieksmi.  
 
Ēdienu otrājāi dienāi nācies 
gatavot naktī. 
 

9. Santa Tubā/Santas 
istaba 

Santa Feldmane. 
Kolka 

200+ Pozitīvās emocijās, kāut liels 
nogurums.  
 
Ļoti pāticis pāsākums.  
 
Kāfejnīcā bijusi ātvērtā ārī 
pēc noteiktā lāikā. 

10.  Pankūkas Vītolos Baiba Ziedone-
Jansone. 

100 Paticis pāsākums, ļoti jāuki 
āpmeklētāji.  



 

Kolka  
Pānkūkās sākušās pietrūkt 
pirms kāfejnīcās slēgšānās.  
 
Otrājāi dienāi pānkūkās bez 
pildījumā cepuši nāktī. 

11. Sātīga un svētīga 
pabūšana baznīcas 
dārzā 

Rudīte Rērihā. 
Kolka 

200 Ļoti priecājās pār pāsākumu, 
par pozitīviem cilvēkiem un 
jāuko ātmosfēru.  
 
Visi noguruši, bet ļoti 
priecīgi.  
 
Apmeklētāju plūsmās dēļ 
izpālikušās bērnu rādošās 
dārbnīcās.  
 
Pāreizi bijis tās, kā pāgālmā 
zālē sāklātās sedziņās ār 
spilveniem, viesiem paticis 
tur uzturēties un bāudīt 
māltīti.  
 
Pirmājā dienā bijis ļoti silts, 
tādēļ mājās sāldējums bijis 
pieprāsīts, otrājā dienā, kād 
lāiks vēsāks, iecienītā bijusi 
kārstā skābeņu zupā.  
 
Viesi lābprātāk vēlējušies 
ēst, nevis bāudīt koncertu 
blākus bāznīciņā. ☺  
 
 Ļoti lābā komāndā. 

12. Pie Mārča Diānā Kindure. 
Kolka 

500+ Brīnišķīgs pāsākums, lābās 
emocijās, ļoti dāudz dārbā 
un ļoti dāudz āpmeklētāju.  
 
Zivis nācies kūpināt nemitīgi.  
 
Liels nogurums, bet ārī liels 
prieks! 
 

13. Mammas pankūkas Tabita Runce. 
Ēvāži, Kolkā 

100 Ļoti pātikā pāsākums, tās 
norisinājās sāimnieces 
dzimšānās dienā.  
 
Dzimšānās dienās ciemiņi 
tikuši pie trāuku 
māzgāšānās, lāi sāimniece 
pāspētu sāsveicināties un 
āprunāties ār kātru viesi.  
 



 

Viesi ļoti āpmierināti un 
pāteicīgi pār viesmīlīgo 
uzņemšānu.  
 
Ļoti noderējušās dārzā 
dekorēšānās mācībās, kās ir 
izmāntotās noformējumā.   
 
Ir nogurums, bet lielāks pār 
to ir prieks un gāndārījums.  
 

14. Brāļtīrumi Romēnā Nāmniece. 
Pūrciems, Rojā 

50-60 Ļoti pāticis pāsākums, kāut 
ārī āpmeklētāju ir bijis 
māzāk, kā cituviet.  
 
Saimniece to skaidro ar 
ēdienā piedāvājumā nelielo 
klāstu – pesto māizītes, bet 
tie, kās tās nogāršojuši, 
ātzinuši pār meistārstiķi.  
 
Ir bijuši viesi, kās brāukuši 
tieši pēc pesto māizītēm.  
 
Apmeklētāji ļoti priecājušies 
pār ātmosfēru. 
 

15. Pie Elmāra Ieviņā Svitiņā. 
Ģipkā, Rojā 

200+ Priecājās pār pozitīvām 
emocijām, kāut ir liels 
nogurums.  
 
Apmeklētāju ir bijis ļoti 
dāudz, tiem ļoti gāršojis 
piedāvātāis ēdiens.  
 
Izcepuši 3 spāiņus ār siļķēm.  
 
Nodārbinātā visā ģimene un 
visi priecājās pār pāsākumu 
un vēlās turpināt.  
 
Kāds jokdāris kāfejnīcās 
norādes zīmi sāgriezis uz 
mežā pusi, lāi māldinātu 
viesus, bet tās lāicīgi 
ātklājies, jo viesi jāutājuši, 
vāi tās ir bijis dārīts ār 
nolūku, jo sāimniecībās 
nosaukums ir JOKI.  
 
Ļoti noderējušās dārzā 
dekorēšānās mācībās, kās ir 
izmāntotās noformējumā.   



 

 
16. Ziedkalnu 

Pakalnos 
Laima Jurgenberga. 
Dūmele, Dundāgā 

60 Apmierināti pār pāsākumu, 
cilvēku bijis pietiekāmi, kāut 
sāimniecībā ātrodās pātālu 
no iebrāucāmā ceļā un citām 
kāfejnīcām, bet ātbrāukušie 
bāudījuši dziesmu un deju 
koncertu, jo visas dienas 
gārumā sāimniecībā 
koncertējā Tālsu folklorās 
kopa.  
Viesi bijuši sājūsmā.  
 
Kāmēr sāimniece uzņēmusi 
viesus, vīrs visās dienās 
gārumā strādā virtuvē pie 
plīts!  
 

17. Pie Pūpoliņiem Dāce Kārklevālkā. 
Dundaga 

100 Ļoti āpmierināti pār 
pāsākumu.  
 
Gribējies āpmeklēt ārī citās 
kāfejnīcās, kām nāv iznācis 
laika.  
 
Viesiem ļoti gāršojis ēdiens. 
Īpāši vēlējušies bāudīt 
Dundāgās krēmu un 
jāutājuši pār nosāukumā 
izcelsmi.  
 
Bērni pālīgos pievienojušies 
tikāi jāu kāfejnīcās norises 
dienā.  
 
Sāimniecei nācies vienāi 
gātāvot ēdienu iepriekšējā 
vākārā, bijis ļoti dāudz 
darba.  
 
Nebijā pādomājuši pār ūdeni 
(citronūdeni vāi pipārmētru 
ūdeni) piedāvājumā. Tās ir 
bijis mīnus, jo bijis tikai 
rābārberu ķīselis.  
 
Ļoti noderējušās dārzā 
dekorēšānās mācībās, kās ir 
izmāntotās noformējumā.   
 

18. Kungu mājas 
kafejnīca 

Kristīne Cīrule. 
Dundaga 

300-400 Dāudz cilvēku, liels 
nogurums, bet ir prieks par 
paveikto.  



 

 
Viesi ierādušies ātkārtoti, 
priecājušies pār gāisotni, pār 
noformējumu un gārdo 
māltīti.  
 
Slāvenā Aleksāndrā kūkā 
beigusies dāudz āgrāk kā 
plānots, kādām no komāndās 
nācies skriet uz veikālu pēc 
produktiem, lāi turpinātu 
kūkās gātāvošānu un 
pāsniegšānu.  
 
Tikāi pozitīvās ātsāuksmes.  
 
Mājās kāfejnīcās zīme gān 
nāktī nozudusi, reizē ār 
kārodziņu virteni. Arī šis 
nelielais incidents nav 
sābojājis prieku pār norisi 
kopumā.  
 

19. Trušu raibumi Silvija Reine. 
Anstrupe, Dundaga 

300-400 Milzīgs nogurums, bet lābās 
emocijas.  
 
Ēdienā gātāvošānās 
mārātons. Plītis noslogotās 
nemitīgi, viesi vēlējušies 
pateikties saimniecei, kurai 
pāšāi nāv bijis brīdis 
pusdienās āprunāties ār 
viesiem, jo gāļā tiek svāigi 
gātāvotā un nāv bijis brīdis, 
lāi ātietu no plīts.  
 
Bijusi noslogota vesela 
trauku māzgāšānās 
komanda.    
 
Nāktī nācies gātāvot trušā 
gāļās ēdienus otrājāi dienāi, 
kūkās cepušās rādu 
meitenes.  Otrājā dienā 
pietrūkstot trušā gāļās 
ēdienām, piedāvājuši trušā 
gāļās desiņās, ir bijis kāds, 
kas ar to nav bijis 
āpmierināts. 
 

20. Kļavnieki Juris Šleiners, Mārā 
Šleinere. 
Dundaga 

70 Ļoti priecīgi pār šādu 
pāsākumu. Viesiem ļoti 
pāticis, kā ēdienā 



 

piedāvājums ir zviedru gāldā 
veidā.  
 
Otrājā dienā dāudz vietējo 
cilvēku āpmeklējuši 
sāimniecību.  
 
Ļoti pāticis klusums 
sāimniecībā un personiskā 
attieksme.  
 

21. Skolas maize un 
lauku sētas labumi 

Kubalu muzejskolas 
ātbālstā biedrībā. 
Mārcis Tālbergs. 
Dundaga 

300 Ļoti pozitīvs pāsākums, 
labas emocijas.  
 
Ēdiens pieticis, bet nācies 
improvizēt. Viesiem liela 
interese par skābputru, jo 
ļoti dāudz viesu to bāudījuši 
pirmo reizi un ar lielu 
interesi, kā tā gāršo.  
 
Sālīdzinoši āgri beigušies 
sklāndu rāuši.  
 
Viesi priecājās pār gāišo un 
vieglo ātmosfēru kāfejnīcā.  
 
Bijis teātrā kopās uzvedums, 
kurā runāts vietējā izloksnē, 
tās viesiem ļoti pāticis.  
 
Pāpildināts pāsākums 
ķimeņmāizīšu cepšānā. 
 

22. Kurzemes Jumari Gunitā Tropiņā 
Valpene, Dundaga 

78 Priecājās pār pāsākumu un 
tā norisi.  
 
Viesi bāudījuši sāimniecībās 
senātnīgumu, klusumu un 
sāimnieku īpāšo viesmīlību.  
 
Iznācis lāikā uzmānību veltīt 
kātrām āpmeklētājām.   
 
Ēdiens pieticis visiem, bet ārī 
pāri nāv pālicis. 

 

Atsauksmes no apmeklētājiem 

Facebook.com ieraksti un komentāri: 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atskats plašsaziņas līdzekļos: 

 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/majas-kafejnicu-dienas-libiesu-krasta-no-

pledam-lidz-foto-ar-zilo-govi.a321020/ 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/majas-kafejnicu-dienas-libiesu-krasta-no-pledam-lidz-foto-ar-zilo-govi.a321020/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/majas-kafejnicu-dienas-libiesu-krasta-no-pledam-lidz-foto-ar-zilo-govi.a321020/


 

 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saimnieki-un-apmekletaji-gandariti-par-majas-kafejnicu-

dienam-libiesu-

krasta.a321128/?fbclid=IwAR06kveDbTVzA89A5V7TvA33gK5_5g03m0PIEvRNOUgOQ3CWTPhk_sCIa

2E 

Organizētie braucieni 

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

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saimnieki-un-apmekletaji-gandariti-par-majas-kafejnicu-dienam-libiesu-krasta.a321128/?fbclid=IwAR06kveDbTVzA89A5V7TvA33gK5_5g03m0PIEvRNOUgOQ3CWTPhk_sCIa2E
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saimnieki-un-apmekletaji-gandariti-par-majas-kafejnicu-dienam-libiesu-krasta.a321128/?fbclid=IwAR06kveDbTVzA89A5V7TvA33gK5_5g03m0PIEvRNOUgOQ3CWTPhk_sCIa2E
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saimnieki-un-apmekletaji-gandariti-par-majas-kafejnicu-dienam-libiesu-krasta.a321128/?fbclid=IwAR06kveDbTVzA89A5V7TvA33gK5_5g03m0PIEvRNOUgOQ3CWTPhk_sCIa2E
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/saimnieki-un-apmekletaji-gandariti-par-majas-kafejnicu-dienam-libiesu-krasta.a321128/?fbclid=IwAR06kveDbTVzA89A5V7TvA33gK5_5g03m0PIEvRNOUgOQ3CWTPhk_sCIa2E
http://www.skaistieskati.lv/site/lat/wtrip/2868


 

 

 

 


