
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Mājas kafejnīcu rezultātu apkopojums 
2019. gada 24. augusts 

2019. gada 24. augustā Suitos norisinājās Mājas kafejnīcu diena, kur darbojās 20 kafejnīcas, no 

kurām 16 Alsungas novadā, 3 Jūrkalnē un viena Basos, kas durvis saviem viesiem vēra vaļā tikai 

šajā dienā. 

Esam aptaujājuši gandrīz visus Mājas kafejnīcu dienas dalībniekus un ieguvuši gan atsauksmes, 

gan apmeklētāju skaitu katrā “kafejnīcā”.  

Saimnieki atzīst, ka pasākuma apmeklētība bijusi daudz lielāka, kā gaidīts. Bijis ļoti daudz darba, 

bet kopā ar labu komandu viss izdevies godam. Bijuši arī saimnieki, kam pietrūkušas darba 

rokas, bet nākotnē, ja šāds pasākums notiktu, tad zinātu uz ko gatavoties un tiktu piesaistīti 

papildu palīgi. Par spīti lielajai slodzei un nogurumam pēc pasākuma, saimnieki ir ļoti priecīgi 

un gandarīti un labprāt šādā pasākumā vēlētos piedalīties arī citreiz. 
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1

Vai šādā psākumā vēlētos 
piedalīties arī citreiz?

Jā Nezina
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3

Cik dienas vēlētos piedalīties 
citreiz?

1 dienu 2 dienas



Kafejnīcas 

nosaukums 

Rīkotājs  Apme

klētāju 

skaits 

Cik 

dienas 

gribētu 

nākagad  

Piezīmes 

1. Abas ir labas. 

Zeme un govs 

Jeļena Hlomova; 

Rožu laukums, 

Skolas iela 2, 

Alsunga 

300  2 Viesi bija ļoti apmierināti ar šo 

pasākumu organizēšanu, piedāvājumu 

dažādību, viesmīlīgu uzņemšanu katrā 

kafejnīcā. Dažiem traucēja lielas 

porcijas, jo bija velēšanas apmeklēt 

vairākas vietas. 

  

Dažiem nepatika ka pilsētas teritorijā 

šajā dienā nebija pārvietojamas 

tualetes. 

 

Otrais nosaukums šim pasākumam var 

būt “Kopā būšana”, jo visi ciemiņi un 

kafejnīcas apmeklētāji bija vai 

radinieki, vai draugi, bet visi 

kompānijās.  

 

Brīnišķīgi, kā dalībnieku vecums bija 

no 0 līdz 80+ 

2. Pie vecās 

suitens 

Ilze Bērziņa, Ilga 

Leimane Alsunga, 

Aizputes iela 3 

550 1 Pārsvarā viss notika tā kā bijām 

plānojuši. Bija daudz situācijas, kuras 

nebija iespējams paredzēt, piem., 

pēdējā brīdī uz programmu pieteicās 

ex prezidents Vējonis ar kundzi, bet 

visas vietas jau bija norezervētas.  

 

Tāpat nodrošinājām arī vietu pie galda 

viesim ar kustību traucējumiem 

ratiņkrēslā. 

 

Daudz pozitīvu emociju. Iespēja radoši 

izpausties. Tas attiecās gan uz ēdienu 

gatavošanu, gan suvenīriem, gan 

aktivitātēm, gan sētas/telpas 

iekārtošanu.  

 

3. Barons nav 

mājās 

Ieva Aunīte un 

komanda, Biržu 

muiža, 

Basi,Gudenieku 

pagasts 

500 1 Satikām ļoti pozitīvus apmeklētājus, 

neviena sūdzība dienas gaitā netika 

iesniegta :)  

 

Galvenais ieguvums bija kopā 

pavadītais laiks visu organizējot- un 

vietējās, bijušās skolas parka 

atdzīvināšana vismaz uz vienu dienu  

 

4. Bērnības 

garša 

Skaidrīte Nagliņa, 

Alsungas novads 

"Zeijas" 

150 2 Patika piedāvātie ēdieni un pozitīvas 

emocijas. 

 

Nepatika sklandraušu trūkums. 

 



5. Bumbuļmaize Ingrīda jēkabsone 

Alsungas novads 

Zemgaļi 

700 1 Pozitīvas emocijas. 

6. EGLENIEKI Ināra Veisa un 

Ronalds Veiss 

‘’Eglenieki’’ 

Alsungas novads 

120 1 Satikti pozitīvi noskaņoti cilvēki  

 

Nepieciešamas papildus toaletes uz 

pasākuma dienu. 

 

7. Gārds 

kumāsīš suit’ 

Rije 

Inga Šēna-Laizāne 300 1 Daudz varam izdarīt, daudz labas 

emocijas  

 

8. Garšu 

labirints 

Daiga Kalniņa un 

Laila Puķīte. 

Mežvidu labirints, 

“Mežvidi”, 

Alsungas novads 

300-350 1 Pietrūka bezmaksas dzeramais ūdens, 

bet to sagādājām no jauna. 

 

Sūdzības/ neapmierinātības no viesiem 

nebija. Patika atmosfēra, iespēja 

bērniem rotaļāties, ēdienu zemās cenas 

un nelielie trauciņi, kokles un dūdas 

spēle.  

 

9. Jo kūkas ir 

jāēd 

Anita Legzdiņa un 

Aiva Martinova. 

Alsungas 

Livonijas ordeņa 

pils pagalms. 

850 1 Saņēmām daudz labus vārdus, 

atsauksmes un tas arī finansiāli 

atmaksājās.  

 

Mūsu novadam ir jādomā par 

labierīcībām, ja vēlas organizēt šāda 

veida pasākumus.  

 
10. “Nāc ēst, la’ 

māg brīnās! 

Etnogrāfiskais 

ansamblis “Maģie 

suiti”. Pārstāvis 

Kristīne Skrulle. 

Jūrkalnes, pie 

tautas nama 

500 1 No šī pasākuma ir tikai pozitīvi 

ieguvumi. Pozitīvas emocijas no 

viesiem.  

 

Patika tas, ka pie mums viss bija 

pārdomāts, nebija jāstāv garās rindās, 

varēja mierīgi sēdēt pie galda un 

izvēlēties sev tīkamus ēdienus, ātra 

apkalpošana, patīkama atmosfēra. 

  

Būtu bijis labi, ja bukleti ar aprakstiem 

būtu pieejami daudz ātrāk un uz vietas 

kafejnicās viņi būtu pieejami lielākā 

skaitā  

 

11. Nr. 21 Gunta Aļeksejeva, 

Raiņa iela 21, 

Alsungas nov. 

500 1 Pozitīvas emocijas. 

 

12. Pie Dzidras Dzidra Vecarāja Uzskaite

s nebija 
1 Man patika, ka visiem bija labi un man 

arī.  

 

13. Pie laša 

kundzes 

Ingus Antonovičs, 

Labragkrasti, 

Jūrkalnes pagasts 

400 1 Pēc sarunām nopratām, ka viss bija pa 

prātam, vienīgi ne visi mūs uzreiz 

atrada. Skaidrs, ka nākošreiz 

jāpiedomā vairāk pie norādēm. 

  



 

Visa diena bija viens liels pozitīvs 

piedzīvojums, ieguvām arī jaunus 

draugus, saņēmām ielūgumus 

apciemot vietas, kur neesam bijuši.  

 

14. Sapnis 

nomodā Nr. 6 

Dace Oberšate-

Veisa 

400-600 1 Viesiem patika: Ātra apkalpošana un 

laba vakara programma.  

 

Viesiem nepatika: Bijām uzlabojuši 

savu piedāvājumu no ikdienā pieejamā 

un arī cena atšķīrās un bija viesi kas 

pamanīja izmaiņas tikai cenā.  

 

Ieguvums pašiem: Emocijas un 
lepnums par suitiem!  
 

15. Spēlmaņu 

rezidence 

Mairita Slavinska Uzskait

es 

nebija 

1 Lika sarosīties un tapa jaunas idejas.  

 

Vajadzēja veltīt vairāk laika 

sagatavošanās darbiem. 

 

16. Veseli ēduši Ruta Sokolovska Uzskait

es 

nebija 

1 Pozitīva pieredze pati par sevi. 

17. Zaļās 

dziernaviņs 

ZS Dzirnas, Jana 

Štūlberga 

“Dreimaņi”, 

Alsungas nov. 

275 Var gan 

1,  

gan 2 

Viesiem patika noformējums, 

piedāvājums, brīvā atmosfēra, lauku 

daba  

 

Satikām sen neredzētus ļaudis, paši 

sapratām, ka patiešām varam daudz 

izdarīt!  

 

18. Ziedlejnīca Līvija Cīrule, 

Annija Macpane, 

Toms Lapāns; 

Ziedulejas 

brīvdabas estrāde, 

Ziedleju parks, 

Alsunga, 

Alsungas novads 

550 1 Visā visumā, viesi bija ļoti pozitīvi 

noskaņoti, nevienu īgnu neredzējām, 

viņiem garšoja viss, kas bija 

piedāvājumā, un viņiem pie mums bija 

interesanti un ļoti patika. 

 

 Estrādes plašums neliedza nevienam 

ņemt dalību Ziedlejnīcas 

piedzīvojumam.  

 

Rezultātā, mums, kā organizatoriem, ir 

liela gandarījuma sajūta par paveikto 

un klientu laimes sajūtu. 

 

 

19. Mūsmājas Anita Punclava Uzskaite 

nebija 
2 Gandarījuma sajūta, labie vārdi, 

ģimenes kopā būšana.  
 



Atsauksmes no apmeklētājiem 

Facebook.com ieraksti un komentāri: 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atskats plašsaziņas līdzekļos: 

 

 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/suitu-zemes-laudis-aicina-uz-majas-kafejnicu-

dienu.a120448/ 

 

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/suitu-zemes-laudis-aicina-uz-majas-kafejnicu-dienu.a120448/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/ka-labak-dziivot/suitu-zemes-laudis-aicina-uz-majas-kafejnicu-dienu.a120448/


 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/suitu-kulturas-popularizesanai-riko-vienas-dienas-

kafejnicas.a329855/ 

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/suitu-kulturas-popularizesanai-riko-vienas-dienas-kafejnicas.a329855/
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/izklaide/suitu-kulturas-popularizesanai-riko-vienas-dienas-kafejnicas.a329855/


 

https://www.kurzemnieks.lv/dzive/10474-suiti-virtuve-pacentusies/ 

 

Organizētie braucieni 

 

• Remiro Travel  

• Skaistie skati 

• Ceļojumu Bode 

https://www.kurzemnieks.lv/dzive/10474-suiti-virtuve-pacentusies/


 

 

 


