
TIKAI VIENU DIENU
ATVĒRTI PAGALMI, GARDA 
MALTĪTE UN FANTASTISKA 
AINAVA VIENUVIET

PIEROBEŽAS 
GARŠAS 
VECLAICENĒ

27. AUGUSTĀ

Nav skaistākas vietas kā ainaviskā malēniešu pasaule Latvijas- Igaunijas pierobežā, kur vienuviet 
savijas dabas unikalitāte, malēniešu čaklums un kultūras daudzveidība. Veclaicenes apkārtne ir 
lieliska pašmāju alternatīva Skandināvijas un Alpu cienītājiem, jo šeit vienuviet satiekas Alūksnes 
augstiene ar izteiksmīgu reljefu, ziemeļnieciskā savdabība un pierobežas šarms.
Vietu pa īstam pazīstam un saprotam, ja esam to izbaudījuši ar visām savām maņām. Ainaviskā 
Veclaicene ietver sevī arī pavisam īpašas garšas, kurās sajūtams augstkalņu lepnums, ezeru 
dziļums, malēniešu veselīgā dzīves uztvere un tuvējo kaimiņu ietekmes eksotiskums. Nobaudiet to!



Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

LĒNĪGAIS MALĒNIETIS

“SAIMNIEKA BUČA” cepta pašaudzēta 
vai vietējā ezerā ķerta zivs (forele, līnis, 
līdaka) ar salātiem un grauzdiņu

5,00€

“SAIMNIECES BUČA” 
pildītas pankūkas, sāļās un saldās 2,50€

SALDAIS ĒDIENS AR KAMA MILTIEM 2,50€
KIRJŪ KOER TORTE 2,50€

Kafejnīca “Lēnīgais malēnietis” sevī savieno 
spilgtāko no dzīvošanas Latvijas – Igaunijas 
pierobežā – stāvot “Pauguru” māju saimnieku 
iekoptajā Katiņkalnā izbaudāma gan gleznainā 
Latvijas ainava, gan saskatāmas Igaunijas tāles. 
Te arī sajūtami sirsnīgie joki par kaimiņu lēnumu. 
Jau izsenis pierobežā dzīvojošie savā starpā 
saprecējušies, apvienojot katrai tautai raksturīgo – 
malēniešu asprātību un igauņu lēnumu. 
Saimnieki kafejnīcas apmeklētājiem piedāvās arī 
izbraucienu ar pašu būvēto pupsikbāni pa abu 
valstu robežu un izzinošas spēles latviešu - igauņu 
valodu apguvei un robežas izzināšanai.

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot ar 
panorāmskatu baudīšanu no Alūksnes augstienes 
augstākajiem pauguriem –  
DĒLIŅKALNA GPS 57.5443, 26.9493 un 
SAULESKALNA GPS 57.5632, 26.9359

Papildus piedāvājums
1. Izbrauciens ar pupsikbāni gar 

Latvijas-Igaunijas robežu
2. Spēles apvidus izzināšanai un igauņu 

valodas apguvei:
 - Zivju makšķerēšana “Vienam galva otram aste”
 - Latvijas-Igaunijas robežas nospraušana kartē

12:00-18:00 10MAX

Jānis Vīksne
26 027 823

Katiņkalns vai saimniecība “Pauguri”
Veclaicenes pagasts1

GPS:
57.60019, 
26.93493

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



TUVĀK DEBESĪM

“’DRAUDZES IECIENĪTĀ” 
biezpiena plātsmaize 1,00€

“AUGSTAIS KALNS” 
saldējuma kokteilis 1,50€

“EŅĢEĻA PIESKĀRIENS” 
zemeņu krēms ar ķīseli 1,50€

KAFIJA, TĒJA 1,00€

Kafejnīca “Tuvāk debesīm” ietver gan 
fizisku, gan garīgu atrašanos tuvāk 
debesīm, jo kafejnīcas rīkotāji ir Latvijas 
augstākā dievnama (235m vjl.) – Opekalna 
evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze. 
Mājas kafejnīcas dienā galdā cels 
draudzes iecienīto plātsmaizi, bez kuras 
nav iedomājama neviena draudzes ļaužu 
kopā sanākšana, un citus našķus. Gardumu 
baudīšana apvienojama ar ekskursijām 
dievnamā, rāmām pastaigām pa vienu 
no lielākajām lauku kapsētām Latvijā un 
opekalniešu muzikālajiem priekšnesumiem. 

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot 
ar pierobežas kolorītu raksturojošās 
VECLAICENES VISSVĒTĀS DIEVMĀTES 
PATVĒRUMA PAREIZTICĪGO BAZNĪCAS 
apmeklējumu
GPS: 57.5719, 26.9941

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

Papildus piedāvājums
1. Ekskursija baznīcā ar baznīcas torņa 

apmeklējumu
2. Draudzes cilvēku muzikāli priekšnesumi

13:00 - 18:00 20MAX

Santa Pilskalne
28 388 894

Opekalna evaņģēliski luteriskā 
baznīca
“Apekalns”, Jaunlaicenes pagasts

2

GPS:
57.5496, 
26.9038

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



4 ROZES UN VILKS

MUIŽKUNDZES MEITAS EGIJAS 
SILĀRES GATAVOTĀS KŪKAS 
Citronu roze (citronu sieru kūka) un 
kafija/tēja vai rožu ūdens

5,00€

AVEŅU ROZE (Bezē aveņu rulete) 
un kafija/tēja vai rožu ūdens 5,00€

SPĀŅU ROZE (mandeļu kūka) un 
kafija/tēja vai rožu ūdens 5,00€

VILKA MĀJAS VĪNS 4,00€

Līdzās varenajai ozolu alejai atrodas Tartu 
universitātē skoloto Volfu dzimtas celtā 
Ziemeru muiža, kurā mūsdienās saimnieko 
režisore Dita Balčus ar ģimeni. Šeit muižas 
dzīves nesteidzīgums mijas ar māksliniecisko 
gaisotni, kuru izbaudīt palīdz muižas virtuves 
garšas – muižkundzes meitas Egijas gatavotas 
izsmalcinātas un gaisīgas kūkas. Pilnīgu 
muižas atmosfēru izbaudīt ļaus muižkundzes 
Ditas vadītā ekskursija senajā namā, bet 
iespēju muižas sajūtu ienest arī savā namā 
piedāvās senlietu tirdziņš muižas liepu alejā. 

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot ar 
1km garu pastaigu varenajā ZIEMERU OZOLU 
ALEJĀ, kuru kā statusa apliecinājuma zīmi 
19. gadsimtā stādījuši baroni fon Volfi
GPS: 57.5452, 27.0455

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

Papildus piedāvājums
1. Ekskursija muižā – 5,00€
2. Krāmu tirdziņš, kur atrast sev ko noderīgu 

muižas noskaņu radīšanai
3. Apmeklētājus priecēs muzikāls priekšnesums

11:00 - 20:00 20MAX

Egija Silāre
29 327 853

Ziemeru muiža,
Ziemera pagasts3

GPS:
57.5344, 
27.0656

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



SETO TAARKA TARÕ
Kafejnīca sadarbībā ar igauņu kaimiņiem

SETO SUULLIIM  
(Setu tradicionālā vasaras sāļā 
aukstā zupa) ar pašu ceptu maizi

5,00€

TAARIKAPSTA (Aukstā kvasa zupa 
ar saulē kaltētām zivīm) 5,00€

MAIZES ALUS 3,00€
DEGUSTĀCIJA mājas sieram, maizei un 
maizes alum, kā arī iegāde līdzņemšanai

Dzīvošana Igaunijas tuvumā ienesusi kaimiņu 
kulinārās tendences arī mūsu virtuvē un 
otrādi, bet dažas receptes, kaut tepat netālu 
radušās, ir tik eksotiskas, ka labāk uzticēt 
pagatavot tiem, kuriem dzīslās rit igauņu 
asinis. Alūksnes augstienes augstākajā 
kalnā – Dēliņkalnā mēdz atpūst arī kaimiņu 
valsts vēji un tikai kafejnīcu dienā šeit būs 
baudāma setu tradicionālā virtuve pie viena 
galda ar Seto karaļvalsts iedzīvotājiem.

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot ar 
pakāpšanos Latvijas augstākās baznīcas – 
Opekalna evaņģēliski luteriskās baznīcas 
tornī, kurš vērienīgākajā zemes uzmērīšanas 
kampaņā pasaules vēsturē 19.gadsimtā 
kalpojis kā Strūves ģeodēziskā loka punkts 
GPS: 57.5496, 26.9038

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

NB!  Saziņa kafejnīcā – igauņu, angļu un 
krievu valodās 
līdz kafejnīcai apmeklētājus sagaida 
700m kāpiens Dēliņkalnā

Papildus piedāvājums
Setu tradicionālā mūzika, dziesmas un stāsti

11:00 - 17:00 15MAX

29 130 280

Dēliņkalnā pie skatu torņa
Piebraukšana pa ceļu V385 caur 
Māriņkalnu vai Sauleskalnu

4

GPS:
57.5443, 
26.9493

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



BEZ ROBEŽĀM

“GARŠU SPIETS” - mājas kūka ar vārīto krēmu

“BĒRNU NAŠĶIS” - medus kūka

“MĀKOŅKŪKA” - olbaltuma kūka ar 
putukrējum un ogām

“RULLO KŪKA” - biskvīta rulete ar vārīto krēmu

KŪKAS GABALIŅŠ AR DZĒRIENU 
(kafija, tēja vai citronūdens) 5,00€

GLĀZE PAŠU GATAVOTS ĀBOLU 
VĪNS 3,00€

Lai arī starp Latviju un Igauniju ir fiziska 
valstu robeža, mākslai un sadarbībai robežu 
nav – arī pierobežā ganītās bites medu 
atnes no abu valstu ziediem. Jaunlaicenes 
muižas parkā esošās zemnieku saimniecības 
“Auguļi” pamatnodarbošanās ir biškopība, 
tāpēc šeit iegādājams viss plašais bišu 
produkcijas sortiments. Medus salduma 
iedvesmota saimniece rada gardas kūkas, 
kuru baudīšana neļauj aizmirst, ka dzīve ir 
jāsvin! Kafejnīcas dienā saimnieces ceptās 
kūkas papildinās ar mīlestību koptās puķu 
dobes un vietējās mākslinieces Aigas 
Mūrnieces gleznu izstāde.

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot 
ar malēniešu un Tartu universitātē skoloto 
baronu sadzīvošanas prasmju izzināšanu 
JAUNLAICENES MUIŽAS MUZEJĀ un 
pastaigu muižas parkā 
GPS: 57.5276, 26.8725

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

Papildus piedāvājums
Tēju, medus, bišu produktu, vasku sveču iegāde

12:00 - 17:00 15MAX

Judīte Kaktiņa
29 161 393

Dienvidu iela – 18,
Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts5

GPS:
57.4879, 
26.9776

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



MEŽA KARNEVĀLS

“OTRĀ RĪTA SAPNIS” mājas soļanka 3,50€
“ĶIRBICA STREBJAMAIS” uz ugunskura 
vārīta ķirbju krēmzupa ar piedevām 3,50€

“VIEN MAZ CŪCIŅ!” uz ugunskura 
sutināts un apcepts cūkas gurns ar 
piedevām

8,00€

“LABĀKS PAR LABU!” biezpiena 
sacepums ar ogu ķīseli vai vaniļas mērci 3,00€

“KARALISKĀ BAUDA” mājās cepta 
torte “Napoleons” 3,00€

“PIEROBEŽAS MIESTIŅŠ” mājās 
gatavots alus

3,00€ 
kauss

SULAS DZĒRIENS 0,70€
KOMPLEKSĀS PUSDIENAS  
zupa, otrais un saldais 12,00€

Kas kopīgs latviešiem un igauņiem? 101 
lieta un kaisle uz sēņošanu! Viena no ainavu 
apvidus lielākajām vērtībām ir gleznainie meži 
ar dāsnām dabas veltēm, kuras prasmīgās 
rokās pārtop par baudu garšas kārpiņām. 
Kafejnīcā “Meža karnevāls” daudzveidīgu 
meža garšu baudījumu piedāvās saimniece 
Valda Zeltiņa, kura sevi pierādījusi kā zupas 
festivāla “Alūksnes smeķis” organizatore un 
aktīva TV kulinārijas šovu dalībniece.

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot 
ar spēku uzņemšanu no dižā ČUKSTU 
AKMENS, kurš varenībā mērojas ar Latvijas 
iespaidīgākajiem laukakmeņiem
GPS: 57.4852, 26.9288

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

Papildus piedāvājums
Keramikas meistara Uģa Puzuļa trauku 
izstāde/pārdošana

13:00 - 18:00 25MAX

Valda Zeltiņa
26 544 973

“Rančo Zeltiņi”
Māriņkalns, Ziemera pagasts6

GPS:
57.5065, 
26.9516

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



RE-TE-NES

GULAŠZUPA

STEIKS AR DĀRZEŅIEM

ZEFĪRU SALDAIS VAI SIERA KŪKA

3 ĒDIENU KOMPLEKTS 15,00€

Retenes ir fantastiski skaista vieta meža 
un Vaidavas upes ielokā, kurai piemīt 
pasakaina un maģiska aura, jo jau izsenis 
šī vieta pulcējusi dažādus cilvēkus. Senāk 
te nāca ļaudis, kuri vēlējās ko izzināt pie 
saimnieka kāršu licēja un mazajā istabiņā 
ieradās pēc visdārgākā – veselības, 
šodien, lai svinētu, jo saimnieki šeit rada 
svētkus sev un citiem, sagādājot skaistas 
atmiņas un mirkļus. Šoreiz saimnieki 
aicina vietas atmosfēru izbaudīt ar garšas 
kārpiņām.

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot 
ar Alūksnes augstienes dziļākā ezera – 
RAIPALA EZERA (max. dziļums 35m) 
ainavas vērošanu un viesošanos MIŠU 
MEDUS MUZEJĀ

GPS: 57.5802, 26.9920

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

Papildus piedāvājums
Makšķerēšana un pastaigas ainavas 
baudīšanai

14:00 - 20:00 15MAX

Viviāna Balode
28 829 999

“Retenes”
Māriņkalns, Ziemera pagasts7

GPS:
57.4879, 
26.9963

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



ROMELINA
Kafejnīca sadarbībā ar igauņu kaimiņiem

UZKODAS:
VISTAS SIRSNIŅAS uz kartupeļa pusītes 2,00€
KRĀSAINĀ MAIZE 1,50€
ĶILAVU TRIFELE 1,50€
ZUPAS:
KŪPINĀTAS SIĻĶES RUPJMAIZES ZUPA 
ar aromatizētu eļļu 3,00€

ROMELĪNAS GAĻAS ZUPA 3,00€
OTRAIS ĒDIENS:
KARTUPEĻU BIEZPUTRA AR 
PUTRAIMIEM, SPEĶI UN PIEDEVĀM 5,00€

JĒRA GAĻAS SAUTĒJUMS 5,00€
DESERTS:
DESERTS AR KAMAS KRĒMU 2,00€
PIPARMĒTRU DESERTS “MÜNDIMARJA” 3,00€

Kafejnīcā “Romelīna” pie Aizsargu nama 
Kornetos, kur allaž uz saviesīgiem pasākumiem 
pulcējušies gan latvieši, gan igauņi, piedāvā 
tradicionālus igauņu ēdienus mūsdienīgā 
veidā, kuri gatavoti no izejvielām, kas igauņu 
galdā celtas jau izsenis. Par virtuvi rūpēsies 
vietējiem latviešiem labi zināmā saimniece 
Annelija (Annely) no netālās Vastselīnas. 

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot ar 
Alūksnes un Hānjas augstienes skatu vērošanu 
no 27 metrus augstā KORNETU SKATU TORŅA 
Dzērves kalnā un pastaigu 3km garajā Drusku takā
GPS: 57.5895, 26.9418

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

NB!  Saziņa kafejnīcā – igauņu, angļu un 
krievu valodās 
Apmeklētājus priecēs muzikāls priekšnesums

Papildus piedāvājums
Orģinālu un praktisku rokdarbu darbnīcas 
“Aguce” gatavoto suvenīru tirdzniecība

12:00 - 19:00 25MAX

25 442 335

Kornetu centrā pie Aizsargu nama
Korneti, Veclaicenes pagasts8

GPS:
57.5899, 
26.9479

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



LAUKU SĒTA “JAUNOZOLI”

BORŠČS 3,00€
BULJONS AR PROFTROĻIEM 2,00€
CEPTA KARPA AR KARTUPEĻIEM 7,00€
CEPETIS AR SĒŅU MĒRCI 7,00€
PLOVS 5,00€
MELLEŅU ĶĪSELIS AR KLIMPĀM 3,00€
VAFELES AR BIEZPIENU 3,00€
KAFIJA 2,00€
TĒJA 1,00€

Lauku sētas “Jaunozoli” darbīgumā vienmēr 
atrodas laiks viesiem, šeit pāris gadus 
atpakaļ norisinājās viena no šova “Lauku 
sēta” sezonām, bieži pulcējas pirts skolas 
dalībnieki un ik pa laikam notiek vietējās 
sabiedriskās dzīves aktivitātes. Saimniekiem 
labi pazīstams viss tradicionāli malēniskais, 
bet sajūtamas arī pasaules vēsmas. Lauku 
sētas daudzveidību izbaudīt varēs arī 
kafejnīcas viesi, kuriem piedāvās gan 
malēniešu iecienītos profitroļus un melleņu 
klimpas, gan ukraiņu boršču un plovu. 

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot ar 
teiksmu apvītā NAUDAS AKMENS  
GPS: 57.5794, 26.8613
apmeklējumu un pakāpšanos 
SKATU PLATFORMĀ “ALNIS”  
GPS: 57.5791, 26.8613 pie Palpiera ezera

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

Papildus piedāvājums
1. Makšķerēšana – 4€/kg
2. Pirts apmeklējums – 5€/stundā

12:00 - 19:00 20MAX

Aigars Pepernieks
28 855 915

Jaunozoli
Māriņkalns, Ziemera pagasts9

GPS:
57.4927, 
26.9847

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



MUUSKI

UGUNSKURĀ CEPTAS GARĀS 
KOTLETES AR PIEDEVĀM UN 
ZEMEŅU PLĀTSMAIZE

12,00€

Muuski ir mīlestības apliecinājums 
Latvijas ainavai, īpaši gleznainajai 
Veclaicenei un tradicionālajai lauku 
sētai. 
Saimnieki šajā vietā pirmo reizi 
ieradās pirms pusotra gada, bet šobrīd 
glempingā “Muuski” uzņem pirmos 
viesus, aicinot cilvēkiem būt ar sevi, 
ieklausīties, ieraudzīt, izbaudīt dabas 
skaistumu un apkārtnes mieru. 

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot 
ar kāpšanu stāvajā DRUSKU KALNĀ, 
lai saskatītu Baltijas augstāko virsotni – 
Lielo Munameģi
GPS: 57.5971, 26.9318

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

Papildus piedāvājums
Iespēja palēlināt ikdienas skrējienu, iegūt 
rāmu gaitu, baudīt un sajust sevi kā daļu 
no dabas

12:00 - 19:00 10MAX

Rasa Villeruša
29 151 501

Mušķi
Veclaicenes pagasts

10

GPS:
57.6100, 
26.9044

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv



PĪĪ LUMPJĪM

“UZMANĪBU – CŪKA TUPEŅOS”  
siltie kartupeļu salāti ar cūkgaļu 7,00€

“KAZA BAUDA TOMĀTUS”  
tomātu zupa ar kazas sieru 3,00€

“JO SALDĀKS, JO GARŠĪGĀK” 
siera kūka ar aveņu mērci 3,00€

KAFIJA 1,50€
TĒJA 1,00€

Ziemeru pievilcība slēpjas dabas 
daudzveidībā un vietējās kopienas stiprumā, 
kurai pamatīgumu dod varenā ozolu aleja, 
radošumu līkumotais Vaidavas upes tecējums, 
bet eksotisku šarmu piešķir dzīvošana 
Latvijas-Igaunijas pierobežā. Ziemerieši - Oju 
ģimene - viesus uzņem pašu iekoptā vietā 
mežu ielokā pie lieliem dīķiem jeb lumjiem, 
kur galdā ceļot pārbaudītas un ziemeriešu 
iecienītas maltītes.

Iesakām kafejnīcas apmeklējumu apvienot 
ar pirmsākuma atklāšanas prieku esot pie 
Vaidavas upes iztekas Murata ezerā, kas 
atrodas uz Latvijas – Igaunijas robežas
GPS:  57.5741, 27.0878

Norēķini 
tikai skaidrā 
naudā

Publicitātes 
nodrošināšanai 
pasākumā tiks filmēts 
un fotografēts

Viesu uzņemšana tikai  
ar iepriekšēju rezervāciju. Rezervāciju veikt par 
dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās 
gadījumā paziņot saimniekiem par 
rezervācijas atcelšanu. D

er
 z

in
āt

!

Papildus piedāvājums
1. Izbraucieni ar laivu pa dīķiem
2. Makšķerēšana 

3,00eur/kg – karpa
1,00eur/kg – citas zivis

3. Apmeklētājus priecēs muzikāls 
priekšnesums

13:00 -18:00 15MAX

Edīte Oja
29 467 541

Ziemeri
Ziemeru pagasts

11

GPS:
57.5413, 
27.0214

ORGANIZĒ:

VAIRĀK INFO: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv
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DER ZINĀT!
 Apmeklējums tikai ar 
iepriekšēju rezervāciju pa 
dalībnieku norādīto tālruni
 Norēķini skaidrā naudā

1  LĒNĪGAIS MALĒNIETIS
Kaktiņkalns/ saimniecības “Pauguri” 
klētiņa (vieta atkarīga no laika 
apstākļiem), Veclaicenes pagasts
 12:00 – 18:00

 Jānis Vīksne, +371 26027823
 GPS: 57.6002, 26.9349

2  TUVĀK DEBESĪM
Opekalna evaņģēliski luteriskā 
baznīca, Jaunlaicenes pagasts
 13:00 – 18:00

 Santa Pilskalne, +371 28388894
 GPS: 57.5496, 26.9038

3  4 ROZES UN VILKS
Ziemeru muiža, Ziemeri, 
Ziemera pagasts
 11:00 – 18:00

 Egija Silāre, +371 29327853
 GPS: 57.5344, 27.0656

4  SETI TAARKA TARÕ
Kafejnīca sadarbībā ar igauņu 
kaimiņiem
Dēliņkalnā pie skatu torņa, 
Jaunlaicenes pagasts
 11:00 – 17:00

 +371 29130280
 GPS: 57.5443, 26.9493

5  BEZ ROBEŽĀM
Saimniecība “Auguļi”, Dienvidu iela 18, 
Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts
 12:00 – 17:00

 Judīte Kaktiņa, + 371 29161393
 GPS: 57.5248, 26.8741

6  MEŽA KARNEVĀLS
“Zeltiņi”, Māriņkalns, Ziemera pagasts
 13:00 – 18:00

 Valda Zeltiņa, +371 26544973
 GPS: 57.5065, 26.9516

7  RE-TE-NES
“Retenes”, Māriņkalns, 
Ziemera pagasts
 14:00 – 20:00

 Viviāna Balode, +371 28829999
 GPS: 57.4879, 26.9963

8  ROMELINA
Kafejnīca sadarbībā ar igauņu 
kaimiņiem
Kornetu centrā pie Aizsargu 
nama, Korneti, Veclaicenes 
pagasts
 12:00 – 19:00

 +371 25442335
 GPS: 57.5899, 26.9479

9  LAUKU SĒTA 
“JAUNOZOLI” 
Jaunozoli, Māriņkalns, 
Ziemera pagasts
 12:00 – 19:00

 Aigars Pepernieks, 
+371 28855915

 GPS: 57.4927, 26.9847

10 MUUSKI
Mušķi, Veclaicenes pagasts
 12:00 – 19:00

 Rasa Villeruša +371 29151501
 GPS: 57.6100, 26.9044

11  PĪĪ LUMPJĪM
Ziemeri, Ziemeru pagasts
 13:00 – 18:00

 Edīte Oja +371 29467541
 GPS: 57.5413, 27.0214


