
Agrotūrisma saimniecību LAUKU DIENA CEĻOTĀJIEM
MEDIJU BRAUCIENS ZEMGALĒ, programma

2015. gada 6. oktobrī

“Zemnieku saeima” aicina visus uz laukiem, uz “Lauku dienu ceļotājiem” - 2015. gada 17.
oktobrī. Lauku diena ir vienas dienas akcija, kad Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt
strādājošas zemnieku saimniecības un lauku produktu ražotnes un uzzināt klātienē, kā ēdiens
nonāk uz mūsu galdiem. Ikviens ir aicināts klātienē iepazīties ar lauku uzņēmējiem, izpētīt
produktu  ceļu  līdz  jūsu  galdam,  baudīt  dažādas  degustācijas,  pabarot  laukos  dzīvojošus
dzīvniekus,  safotografēties  pie  kombaina stūres  un iegūt  dažādas  jaunas  prasmes.  "Lauku
dienas" ir Latvijas zemnieku - ražotāju un lauku tūrisma uzņēmēju sadarbības projekts, kas
apvieno saimniecības vienotā akcijā  ar  mērķi  popularizēt  lauku dzīvi,  lauku profesijas un
laukos ražotus produktus Latvijas iedzīvotājiem.

Aicinām Jūs, masu medijus, piedalīties pirms-akcijas iepazīšanās braucienā pa Agro-tūrisma
saimniecībām.  Braucienu vadīs Juris Smaļinskis (tel. 29395185).

09 00 Izbraukšana no Rīgas, Kalnciema ielas 41/43,  “Rimi” veikala stāvlaukuma.

10 00 – 11 00 Svētes maize, rīta kafija

Ar malku kurināmā krāsnī, izmantojot vecās receptes un
vietējās izejvielas, cep maizi, cepumus un citus gardumus.
Nelielām  grupām  piedāvā  doties  ekskursijā,  izzināt
maizes cepšanas arodu, degustēt un iegādāties maiznīcas
izstrādājumus.

Saimnieks: Jānis Dāvids

11 20 – 12 20 Mežacīruļi 

Z/S  „Mežacīruļi”  izveidota  1992.gadā.  Saimniecība
atrodas  Jelgavas  novada  Zaļenieku  pagastā,  Lielupes
sateces  baseinā.  Uzsākot  darbību  saimniecības  lielums
bija  7,2  ha;  saimniecība  bija  3  govis,  20  aitas  un  6
sivēnmātes.  Šobrīd saimniecību raksturo 700 ha zemes,
300  slaucamās  govis,  biogāzes  ražotne,  koģenerācijas
stacija un siltumnīcu komplekss, kurā tiek audzēti salāti
un garšaugi.

Saimnieks: Juris Cīrulis

12 30 – 13 45 Pūteļkrogs, pusdienas

Ģimenes uzņēmums, kas atrodas Jelgavas – Tērvetes ceļa
malā  (3  km no  Tērvetes)  –  vēsturiskajā  un  mūsdienās
atjaunotajā  Pūteļu  krejotavā.  Krogam  piešķirta  zīme
“Latviešu virtuve”.  Sadarbojas ar  vietējiem zemniekiem
un ražotājiem. 2014. gadā atzīti par labāko gada ēdinātāju
Jelgavas novadā.



Saimniece: Rita Bobkova

14 00 – 15 00 Tērvetes vīni

Vīna darītavā „Tērvetes vīni” iespējams nogaršot aveņu, 
ābolu un cidoniju vīnus. Īpaši sortimentā ir ērkšķogu 
gaišie un sārtie vīni, kā arī pēc dabīgās metodes raudzēti 
dzirkstošie vīni. Nākotnē plānots viesiem piedāvāt 
nogaršot ogu un augļu brandavīnu, kā arī stiprinātos 
vīnus. Papildus vīna darīšanai tiek piedāvāta vīna 
darītavas apskate un vīna degustācijas ar omulīgām 
sarunām par vīna tapšanu jaukā lauku ainavā Tērvetes 
upes krastā.

Saimnieks: Sandris Laizāns

15 20 – 16 20 Vilciņi 1

Saimniecība „ Vilciņi1” dibināta 1992. gadā, Jelgavas 
rajona Zaļenieku pagastā. Uz 2013. gadu z/s „Vilciņi1” 
apsaimnieko 2134 ha. Intensīvā lauksaimniecība. 
Apsaimniekojamā platība: 1630 ha - graudaugi, 336 ha - 
rapsis, 150 ha - pupas. Produkcija gadā: 9780 t graudaugi,
1176 t - rapsis, 600 t - pupas.

Saimnieks: Arnis Burmistris

16 30 – 17 30 z/s Gaidas – dārzeņi

Saimniecības pamatnodarbošanās ir augļkopība - tomāti, 
āboli, bumbieres, avenes, zemenes u.c. Pavasarī 
iespējams apskatīt ziedošus bumbieru dārzus, ābeļdārzus, 
aveņu laukus, savukārt rudenī apmeklētājiem iespējams 
piedalīties lielajās rudens vākšanas talkās ar speciālām 
ābolu lasīšanas "ķengursomām" un konteineru 
vilcieniņiem - vagoniņiem.

Saimniece: Dace Drošprāte

Ap 19 00 Atgriešanās Rīgā

Pieteikties līdz 2015. gada 2. oktobrim, rakstot uz e-pastu: birojs@zemniekusaeima.lv. 

Brauciens organizēts Projekta „Mārketinga kampaņa agrotūrisma veicināšanai” ietvaros.

Akciju atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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