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Seikluspark Ligatnes, loe sissejuhatust lk 2!

Kõige laiem juga Euroopas Venta jõel Kuldigas. Loe Kuldigast lk 8!

Läti parimad restoranid, loe lk 16–17! Laima teeb keraamikat, loe lk 13!

Mingem sel suvel Lätit avastama! 
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Verni LeiVak
toimetaja

Lätlased pöörduvad juurte juurde

Kaks aastat tagasi televi-
siooni tõsielusarjas Läti pari-
maks perenaiseks valitud Ilze 
Stabulniece, kahekordse kõrg-
haridusega naine, ei kujuta elu 
Valgevene piiri lähedal asu-
va sünnimaja ja -maata ette-
gi. Tema hobuserantšo õitseb 
ning tema taludes maaelu nau-
tijatest ei näi puudust olevat. 
Oma kodupaigast rääkides suu-
tis ta vaevu liigutuspisaraid ta-
gasi hoida.

Gauja rahvuspargis asuvas-
se väiksesse Ligatne linna naa-
sis sealt pärit ärimees ja edukas 

squashimängija Margers Zeit-
manis, avas endises mahajäe-
tud paberivabriku ruumides 
Zeit hotelli, restorani ja seik-
luspargi. Ning kuigi see kõik 
läks talle maksma kuuekoha-
lise numbri, siis mees arvusid 
pigem ei meenutagi. Ta on ju-
ba praegu rahul ja veendunud, 
et varsti teenib ta kogu kulu-
tatud summa kasumiga tagasi. 
Rahul vaatamata sellele, et ta 
meiega kohtumise päeval alles 
kell kuus hommikul magama 
oli saanud. Restoranis peetud 
pidu vajas teenindajaid ning 

mehel polnud koos palgatöö-
tajatega ühise rügamise vastu 
kõige vähematki.

Need on vaid mõned edu-
lood tänasest «Puhkusest Lä-
tis», ja puhkust Lätisse veetma 
oodatakse meid, eestlasi, kohe 
südamest. Isegi nüüd, mil alko-
holiaktsiisi on otsustatud lan-
getada, on elu seal meiega võr-
reldes tunduvalt taskukohasem.

«Palju taskukohasem ja 
maitsvam,» meenus siinkohal 
ühes Valmiera restoranis kuul-
dud kahe eestlannast daami 
jutukatke. Headest toitudest, 

sealhulgas Läti parimatest res-
toranidest ning toidutrendidest 
räägime seekord samuti. Kas 
olete käinud restoranis, mil-
le asukohta te täpselt ei teagi 
ning kus pakutakse toitu, mil-
le koostisest pole teil aimugi? 
Lätis on seegi võimalik.

Et lugemist hõlbustada, 
avaldame selgi korral Läti kaar-
di. Iga artikli lõpus on number, 
mis aitab kirjeldatu asukohta 
tuvastada.

Erilehte rahastas Läti investee-
rimis- ja arengufond LIAA.

VIIMASEST ERILEHEST «PUHKUS LÄTIS» on möödas aasta. Kui mullu sõitsime nädalaga 
Lätis maha peaaegu 2000 kilomeetrit, siis tänavu arvatavasti mitte palju vähem.

Sisukord
number 
kaardil

lehekülje  
number

1 Gastroturg (Riia) 3
1 Elava Hõbeda muuseum (Riia) 3
1 Wellton (Riia) 3
2 Golfiväljak (Jurmala) 4
3 Jurmala lemmujaam (Tukums) 4
4 Ventspilsi kontserdimaja (Ventspils) 6
5 Talsi (Talsi) 6
6 Türkiissinine järv (Renda) 6
6 Ivandesi juga (Renda) 6
7 Kuldiga (Kuldiga) 8
7 Kuldiga kohvik (Kuldiga) 8
8 Liepaja, Karosta (Liepaja) 10
8 Liepaja matkarada (Liepaja) 10
7 Kuldiga restaureerimiskeskus (Kuldiga) 10
9 Dobele sireliaed (Dobele) 11
10 Jelgava metsikud hobused (Jelgava) 12
10 Jelgava loss (Jelgava) 12
10 Jelgava torn (Jelgava) 12
11 Laima keraamika (Ursteni) 13
12 Bauska näitus (Bauska) 14
9 Dobele restoran (Dobele) 14
13 Zoltnersi hotell (Kronauce) 14
12 Bauska kostüümid (Bauska) 15
1 Max Cekot (Riia) 16
1 Valters (Riia) 17
7 Kuldiga restoran (Kuldiga) 17
14 Preili motokunstnik (Preili) 18
15 Indra õnnemuuseum (Indra) 18
14 Kuradijärv (Preili) 18
16 Läti parim perenaine (Kaplava) 20
17 Kraslava (Kraslava) 21
18 Puust linnus (Andrupene) 22
19 Kunstnikupaar (Garkalni) 22
17 Kraslava nukud (Kraslava) 22
18 Andrupene külaõu (Andrupene) 23
20 Šmakovka (Malnava) 23
21 Jalgpalligolf (Sigulda) 23
22 Valmiera ujula (Valmiera) 23
23 Cesise hotell (Cesis) 23
24 Ligatne 2

Ligatne on täis arvukaid koopaid, millest tegelikult vaid üks on looduslik. FotoD:  LIAA

Ligatnesse  
turnima!N agu ikka, pa-

ni programmi 
kokku erilehe 
rahastaja Läti 
investeerimis- 
ja arenguagen-

tuur LIAA ning vaevalt, et see 
oli taotluslik, aga tänavu saime 
jälgida huvitavat tendentsi – ik-
ka ja jälle kohtusime inimeste-
ga, kes kunagi väikesest ääre-
maal asunud kodukohast lah-
kusid ning on nüüd sinna ta-
gasi pöördunud. Või siis suur-
linnast maale kolinud. Mis kõ-
neleb sellest, et elu ja ettevõt-
lus väikeses maakohas on vä-
hemasti Lätis täiesti võimalik.

Keraamik Laima Grigone 
läks kunsti õppima Inglismaa-
le, omandas seal hariduse ja os-
kused ning naasis Leedu piiri 
lähedale kodutallu, kus ta nüüd 
ateljeed peab ning Läti noobleid 
restorane keraamiliste nõude-
ga varustab. Tööd on nii pal-
ju, et tellimustega, mis tulevad 
nii Lätist kui ka mujalt, toime-
tulemiseks pidi endale abilise-
gi palkama.

Janis Krivtežs, noor Kar-
sava piirkonna Malnava asu-
la mees, õppis Riias kõrgkoo-
lis, pidas väikest puhastusfir-
mat, kuid naasis siis koduasu-
lasse ja hakkas ihuüksinda ko-
halikku puskarit šmakovkat 
tootma, kusjuures oma kodu-
põldude viljast. Muidugi kor-
raldab ta degusteerimisi ka tu-
ristidele ning päeval, mil temal 
külas käisime, ootas ta sinna 
kümneid huvilisi.

Projekti Puhkus Lätis algatajad ja rahastajad: 

M ingem Li-
gatnesse. 
V a a d a -
kem üle 
Margers 
Zeitmani-

se uus hotell ja restoran, seigel-
gem puude vahele seatud võr-
kudega seikluspargis (vt pilti!). 

Uudistage hulgalisi liivakivis-
se moodustatud koopaid, mida 
on ümbruskonnas kokku 333 ja 
mida mõni kohalik siiani keld-
rina kasutab. Nautige hunnitud 
vaateid ja vaadake üle endise pa-
berivabriku tööliste elamud, aga 
ka asulapoe tagune, kus tublid 
kohalikud müüvad muuhulgas 
pudelisse villitud ja maksumär-
kidega kõrvitsaveini ning peedi- 
või porgandiviina.

Ja veel üks maale kolimise 
lugu tuli meelde. Ligatne suu-
repärane giid Natalja Juškova 
on näide endisest riialasest, kes 
koos mehe ja lastega väiksesse 
Sigulda ja Cesise vahel asuvas-
se linnakesse kolis. Siin oli liht-
salt nii ilus, et pere otsustas jää-
da sinna vaatamata sellele, et ei 
mehel ega naisel olnud töökohta-
gi valmis vaadatud. Leivateeni-
mise võimalused leidsid nad üs-
na pea niigi.
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Gastroturu omanikule Viktors Ravdivile on kolm kuud te-
gutsenud ettevõtte menu üllatuseks.

E estlaste lemmik-
o s t le m i spa i k 
Riia turg on juba 
mõnda aega osa-
liselt rekonst-
rueerimisel. Vei-

di muutusest on juba valmis – 
ühes turuangaaris avati mõne 
kuu eest gastroturg, mis tähen-
dab 24 võimalust erineva kiir-
toidu tarbimiseks.

Turg on muutumises – li-
haosakond jääb vanasse koh-
ta, aga kala- ja piimatoodete 
osakonnad vahetavad paviljo-
ne. Ühes angaaris, kohe Maxi-
ma poe kõrval on aga avatud 
gastroturg, mis, nagu nimigi üt-
leb, on pühendunud külastajate 
kõhu täitmisele. Enamiku uud-
se turu müügipaikade omanik, 
aga ka gastroturu idee maale-
tooja on ärimees Viktors Rav-
dive.

«Sellised turud on ju igal 
pool maailmas ja Euroopas 
väga populaarsed. Tundub, et 
meie mandril olen küll vist kõi-
ki turgusid külastanud,» selgi-

K ui veel üsna 
hiljuti sai hõ-
bedakunstnik 
Olegs Auzer-
si mastaapseid 
taieseid nau-

tida Limbaži väikelinnas, siis 
märtsist on tema Elava Hõbe-
da muuseum kolinud kogu täie-
ga Riia vanalinna.

Kuna peremees ise on sel 
päeval muuseumist (Jekaba 
3/5) eemal, jätab noor hõbeda-
kunstnik Jurgis Gredzans veidi-

E i ole möödunud 
aastatki, ja ju-
ba kõrgub Riia 
kesklinnas, otse 
Daugava jõe ää-
res taas uus ho-

tell. Welltoni ketti kuuluvaid 
ööbimispaiku leidub Riias tei-
sigi, kuid neljatärnihotell Well-
ton Riverside SPA hotel on neist 
uusim – see avati alles läinud 
talvel.

Bussiga Riiga saabujale on 
majutumine eriti mugav, sest 
asutus asub bussijaamast vaat 

tab ta. «Riias aga midagi sää-
rast polnud.»

Tuleb tunnistada, et ise-
gi argiõhtul on Riia gastrotu-
rul rahvast piisavalt. Kes sööb, 
kes on tulnud sõpradega vei-
nitama… Mis paneb tegelikult 
pisut imestama – kas siis tões-
ti paremat kohta pole? Aga ju 
siis ikkagi inimestele meeldib 
käia rahvarohketes paikades – 
seltsis on ju segasem, pealegi 
saab siin ennast näidata ja tei-
si vaadata. Nädalavahetustel ki-
sub aga nüüd lausa tantsuks, 
sest turule moodustatud teisel 
korrusel on DJ-pult, kuid seal 
jagub ruumi ka bändidele. Nii 
reedel kui ka laupäeval on gast-
roturg avatud kella üheni öösel. 
Kes tahab, saab niisama muusi-
karütmis tammuda, kes tahab, 
lööb tantsugi lahti.

«Jah, need on kiirtoidures-
toranid, aga rõhutan – kvali-
teetse kiirtoidu restoranid,» üt-
leb Viktors. «Valiku tegemisel 
pidasime silmas, et iga müügi-
punkti kontseptsioon oleks eri-
nev ja et need poleks juba kiir-
toidukettidesse kuuluvad ette-
võtted. Lasknuksime siia vii-
maseid, poleks see ju muud kui 
järjekordne kaubanduskeskus. 
Nõnda olimegi valiku ees – kas 
loome müügipunktid ise või 
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NÜÜD SAAB SÜÜA. Riia turul avas uksed kiirtoiduturg.

300 KILO HÕBEDAT. Uurigem seda lähemalt.

laseme siia ka meile sobivaid 
meeskondi.»

Tulemus on käes: 24 müügi-
paigast kolm on mujalt. Ja kuigi 
enamike omanik on Viktors ise, 
peavad kõik kohad majandami-
sega ise hakkama saama ning 
suutma konkurentidelt kliente 
üle lüüa. Ei mingit vaikset ve-
geteerimist!

«Kõik kiirtoidukohad on 
siin ebatavalised. Vaatad küll, 
et tavaline burger, aga tegeli-
kult on see väga maitsev – li-
ha sellise ravburgeri (tuleta-
tud omaniku perekonnani-
mest – toim) jaoks tuuakse ot-
se Ameerikast,» kiidab noor-
mees. «Lisaks veetakse siia 
puuvilju, mida ei leia kusagilt 
mujalt. Alles hiljuti tükeldasi-
me oksjonilt 6000 euro eest os-
tetud 200-kilost tuunikala, mil-
le sarnast poldud Lätisse kuna-
gi varem toodud. Väga palju lei-
dub ka huvitavaid juuste… Eri-
ti meeldib mulle vaadata, kui-
das meie turulaudade taga eri-
nevatest rahvustest ja erine-
vas vanuses inimesed koos is-
tuvad ja suhtlevad. Rikkad ja 
vaesed, kontorirotid ja töölised. 
Kõik kokku tekitab laheda at-
mosfääri.»

Kolm kuud tagasi avatud 
gastroturu populaarsus ülla-

tab isegi omanikku. Ta tunnis-
tab, et varem turgu valitsenud 
elu hammasrataste vahele jää-
nud seltskond hakkab tasapisi 
viisakate linlaste vastu vahetu-
ma. Üha enam leidub rahvast, 
keda turg ja seal teinekord le-
vivad aroomid eemale ei peleta.

«Usun, et need on alles esi-
mesed sammud turu kui koos-
käimiskoha muutumisel,» usub 
Viktors. «Meil ei vaata keegi 
viltu, kui tuled ja midagi ei os-
ta, lisaks on sul erinevalt pee-
nest restoranist võimalus proo-
vida taskukohase hinnaga väga 
erinevaid roogi – pastat, sup-
pi, lapšaad, pannkooke, keba-
bi, vahvleid, taimetoitu, burge-
rit või pitsat, ja neid kõiki kas 
või üheaegselt.»

Viktors Ravdive sõnul käib 
praegu kooskõlastamine, et ehi-
tada lõplikult välja turu teinegi 
korrus, nii et võib-olla kasvab 
gastroturg kunagi veel.

Verni LeiVak
toimetaja

Just selles paviljonis Riia gastroturg asub.  FotoD:  vernI LeIvAk

Praetud koha grillitud juurviljadega, hind 11 eurot. Head isu!

Kõigi tööde autor Olegs Auzers.  Foto: eLAvA HõbeDA muuseum

Mitte lihtsalt turg, 
vaid gastroturg!

Elava Hõbeda muuseum 
nüüd uues kohas

keseks pooleliolevad tööd sin-
napaika ning teeb meiega muu-
seumi uutes ja avarates ruumi-
des tutvustusringi.

Kui uurida Jurgiselt, mi-
tu taiest vaatamiseks väljas 
on, hakkab ta naerma ja üri-
tab neid sõrmede abiga loen-
dada, kuid jääb ikkagi hätta 
ning ütleb: «Neid on palju.» Ja 
kui küsida, mitu kilo hõbedat 
väljas on, võtab teda lausa oh-
kama: «Palju! Usun, et umbes 
300 kilo.»

et kiviviske kaugusel, Dauga-
va ääres 11. Novembri tänaval. 
Kõik on, nagu olema peab, ent 
tubade uhkus on kahtlemata 
mugavad voodid, kus sõba sil-
male saamiseks vaeva näge-
ma ei pea. Samuti on meeldiv, 
et kui saabute hotelli varem 
või lahkute Riiast hiljem, saab 
kohvrid hõlpsasti hotelli paga-
sihoidu jätta. 

Hommikusöök on rikkalik 
– isegi need, kes parajasti diee-
dil, ei pea hommikuselt toidu-
korralt näljasena lahkuma.

Elavaks hõbedaks kutsub 
aga muuseumi omanik oma 
teoseid seetõttu, et iga taies on 
loodud filosoofilise tagamõtte-
ga. «Iga teose loomiseks on tal 
olnud põhjus, motiiv. Need ei 
ole mõeldud lihtsalt ilusasja-
deks.»

Kõige mastaapsemaks kuns-
titeoseks on kahtlemata 2001. 
aastal Riias peetud NATO tipp-
kohtumiseks valminud «Tule-
vikukindlus 3001». Seda läbiv 
idee on lootus, et 3001. aastaks 

on inimkond ehk lõpetanud sõ-
dimise ning lõpuks ometi mõis-
tetakse, et planeete, millel elada, 
on meil vaid üks.

Olegs Auzers loob aina taie-
seid juurde, kuid Jurgise sõnul 
on meest vallanud uus stiihia 
– meditsiin. 

Õigemini rahvameditsiin: ta 
annab loenguid sellest, kuidas 
kasutada hõbedat oma tervi-
se huvides.

Täispilet muuseumi maksab 
10 eurot.

… ja seest. Numbritoa uhkus on mugav voodi.
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Uus hotell Riia bussijaama kõrval
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liselt eralennukitega maandu-
ma hakkavad – autoga on väi-
kest vahemaad ju samuti mu-
gav sõita. Kasvõi päevaks.

ÜKS, KAKS JA PIRAKI! Kes ei oska, neid õpetame. 
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ge individualistlikumaks män-
guks üldse.»

«Baltikumis on meie golfi-
väljak päris kindlasti kõige mo-
dernsem ja usun, et ka kogu Ida-
Euroopas,» ütleb Karlis ning 

põhjendab, et nende käsutuses 
on erinevad mängusimulaatorid, 
aga ka suur valik mänguvälja-
kuid nii lühemateks kui ka pike-
mateks mõõduvõttudeks. «Iga-
tahes räägivad mängijad, kes tu-

Ü tled Jurmala, 
mõtled plaaži 
ja muid suure-
päraseid suvi-
tamisvõimalu-
si, kuid Jurma-

la nime kannavad ka väike len-
nujaam ja lennumuuseum, mis 
tegelikult Jurmalas ei asugi.

Küsite, miks need siis Jur-
mala nime kannavad, kui aad-
ress on hoopis Smardesi maa-
kond ja Tukumsi lennuväli? 
Lihtsalt sellepärast, et Tukum-
si kohanimi ei ütle suurema-
le osale lähimaade inimestest 
tuhkagi. 25 kilomeetri kaugu-
sel asuvat Jurmalat aga teatak-
se ja tuntakse ülihästi.

Kunagi oli siin Nõukogude 
sõjaväe lennuväli, kuid kui nõu-
kogude aeg läbi sai, ilmusid era-
investeerijad, kes paiga tulevi-
ku eest koos kohaliku omava-
litsusega hoolt kandma asusid. 
Vaikselt ja tasapisi.

Tänaseks on valmis täius-
likult komplekteeritud ja huvi-
tava sisu ning ümbruskonnaga 
D-klassi lennujaam, mis võiks 
vastu võtta ka rahvusvahelisi 
liinilende, kui vaid luba nende-
ga tegelemiseks oleks olemas. 
Praegu tegeleb lennujaam väi-
keste eralennukitega, kuid taot-
lus on antud sisse sertifikaadi 
saamiseks, et ka kommertslen-
dudega tegeleda.

Muidugi ei oodata, et eest-
lased suve saabudes siia massi-Vaade lennujaama – sisekujundus on futuristlik.

Nõnda paistab Jurmala lennujaam väljast.

T änu ühele Ka-
sahhi ärimehele 
sai Riia lähistel 
asuv Pinki enda-
le Baltikumi mo-
dernseima golfi-

väljaku.
Pinkis asuva Jurmala gol-

fiklubi juhataja Karlis Eninši 
sõnul on tegemist uusima Lä-
ti klubiga, mis asub vaid küm-
ne minuti sõidu kaugusel Riia 
lennujaamast. Euroopas on sa-
ma kaasaegseid ja suuri golfi-
väljakuid umbes 30. Meile lähi-
mad asuvad Moskvas ja Stock-
holmis. 

Kui paljudele jääb golfi-
mängu fenomen täielikuks ja 
eluaegseks mõistatuseks, on 
juhatajal vastus varnast võtta: 
«Golf lülitab su aju päevaprob-
leemidest välja. See on meele-
lahutus, mis haarab sind nel-

Verni LeiVak
toimetaja

jaks ja pooleks tunniks täies-
ti endasse, sest lisaks män-
gule saad nautida imekau-
nist maastikku ning kui soo-
vid, siis mängida kasvõi iseen-
daga. Pean golfi maailma kõi-

Üks, kaks ja korraga! Golfiklubi ju-
hataja Karlis Eninš mänguhoos.Mänguväljadel liikudes võib jalavaeva vähendada minisõidukitega. FotoD: vernI LeIvAk

Riia külje alla ehitati  
Baltikumi modernseim golfiväljak

hatise kerge erootikaga, on len-
nujaama tõmbenumber kind-
lasti lennundusmuuseum, «tae-
vane loomaaed» ehk skyzoo, 
mis lahtiseletatuna tähendab 
vanade, aga ka uuemate lennu-
kite näitust. 

Paljudele lennukitele on 
tehtud maalingud, mis neist 
justkui imeloomad teevad. 
Vaatamist jagub nii väikestele 
kui suurtele, lisaks tutvusta-
takse külastajatele lennujaama 
töötamise põhimõtteid – kind-
lasti on laste hulgas neid, kes 
lennujaamas iial varem käi-
nud pole.

Uus eksponaat lennundus-
muuseumi väljapanekus on 
vana nõukogude lennuk IL-62, 
mida on tänaseks vähe järele 
jäänud.

Ja nüüd tähelepanu: 20. ja 
21. juulil peetakse Jurmala len-
nuväljal kahepäevast suurüri-
tust «Wings Over Baltic Airs-
how». Samast üritusest võttis 
mullu osa umbes 20 000 hu-
vilist.

Taevas näeb kihutamas eri-
nevaid lennukeid, helikoptereid, 
langevarjuhüppeid – kõigest 
toimuvast saab piisava ülevaa-
te, kiigates ürituse Facebooki- 
lehele. Korraldajate sõnul po-
le isegi tähtis, kas külastaja-
tel suurt lennundushuvi on – 
see sobib peredele, kes lihtsalt 
soovivad kasvõi päeva põnevalt  
aega veeta.

levad meile Euroopast, et pole 
midagi sarnast varem näinud.»

Mängijatele on läinud aasta 
oktoobrist avatud 75 hektarit 
mänguvälju, mis ulatuvad vaat 
et silmapiirini. Varem olid siin 

lihtsalt põld, suur õunapuuaed 
ning eelmine golfiväljak. Kõik 
kaeti ümberehitusteks 30-sen-
timeetrise liivakihiga ning väl-
jak sai sootuks uue kuue. Ai-
nult siin-seal kasvavad õuna-
puud meenutavad endisi aegu.

Lisaks uhkele golfiväljaku-
le on mängijate käsutuses uus 
hotell sealsamas – ütleb ju pai-
ga nimi «Jurmala Golf Club & 
Hotel», et siin saab ka majutu-
da. 17 numbrituba on n-ö tava-
lised (hooajal tuleb välja käia 
145 eurot), kaks aga lausa luk-
suslikku (175 eurot öö eest). 
Midagi on neil ka ühist – kui 
numbritoast välja astud, satud 
golfiväljakule. Talvel saab gol-
fi mängida ka virtuaalselt, mil-
leks on mõeldud mängusimu-
laatorid.

Karlis Eninš peab jutte, 
nagu oleks golf ainult rikaste 
pärusmaa, täielikuks jamaks. 
Nelja ja poole tunni hind 89 
eurot on tema meelest seda 
väärt, ja ainus, mis võib pal-
judele takistuseks saada, on 
tõik, et golfimäng vajab üsna 
palju aega.  

LÄHEME LENDAMA. Suvine lennuüritus toob kokku 20 000 huvilist.

Jurmala lennujaamas  
on «taevane loomaaed»

Valik «taevase loomaaia» asukaid. 

Kui jätta kõrvale lennujaa-
ma paiguti lausa futuristlik si-
sekujundus ja seinu ehtivad 
maalid, mis hämmastavad ko-
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Kindlasti saab juulikuise lennushow ajal nautida ka Jurmala 
lennuväljal paiknevate Baltic Bee´de taevaseid etteasteid.



LÄHEME LENDAMA. Suvine lennuüritus toob kokku 20 000 huvilist.

Jurmala lennujaamas  
on «taevane loomaaed»
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L ätis alustati maa-
konnakeskustes-
se suurte kont-
serdisaalide raja-
misega Eestist pi-
sut hiljem, kuid 

sellest suvest on Rezekne, Lie-
paja ja Cesise uute kontserdi-
majade kõrvale kerkimas kont-

serdisaal Latvija, mis asub Ku-
ramaa pealinnas Ventspilsis.

Ventspils on elanike arvult 
Läti kuues linn – seda teatakse 
kui suurt sadamalinna, aga ka 
kui suvituskuurorti, mida ju-
hib juba 90ndate algusest saa-
ti legendaarne linnapea Aivars 
Lembergs. Üle ei saa hinnata 
Lembergsi teeneid Ventspilsi 
ümberkujundamisel mahajää-
nud ja väga räämas sõjaväelin-
nast, mis see nõukogude ajal 
oli, inimväärseks elukeskkon-
naks. Iseasi muidugi, kas näi-
teks peaaegu kõigi tänavate ja 

väljakute katmine tema enda 
tänavakivide tehase toodangu-
ga kõige eetilisem tegu on. Tä-
na aga linn lausa õitseb ning 
eriti populaarseks on see saa-
nud naaberriigi Leedu suvita-
jate seas.

Nüüd on põhjust linna taas 
külastada, sest kuigi keskvälja-
kule ehitatava uhiuue kontser-
disaali Latvija ning sellega ühes 
hoones majutuva muusikakooli 
valmimistähtaeg oli mai lõpul, 
toimub suur avamispidu juulis.

Muusikakooli noore ase-
direktori, löökpilliõpetaja Je-

kabs Macpansiga panime kiiv-
rid igaks juhuks pähe, et ehi-
tustöölistest kihaval objektil pi-
sut ringi vaadata. 

«Usun, et kontserdisaa-
li kerkimine linna peaväljaku-
le on tegelikult Läti rahva tee-
ne,» avaldab Jekabs. «Lisaks on 
Ventspilsis suur muusikakool, 
mis oli varem hajutatud möö-
da linna – oleme kindlasti ära 
teeninud, et nüüd ühe katuse 
alla mahtuda.»

Saksa arhitekti David Coo-
ki jooniste järgi kerkivas ma-
jas on üle 700 istekoha. Pole 

Töö käib! Mai keskel kostis kontserdisaali Latvija ehitusplatsilt vaid puurimist ja muud müra.  FotoD: vernI LeIvAk

Vt lähemalt talsitourism.lV/en/where-to-go/talsi/art-blooms-in-talsi1
Kaardil lK 2 nr 5 

K ui mitte arves-
tada kohali-
ke paigaldatud 
pakettaknaid, 
mõjub Talsi lin-
nake oma ehe-

duses sedavõrd puutumatu ko-
hana, et lausa lust on selle täna-
vatel jalutada.

Et Talsi on maaliline kohake, 
tabasid kunstnikud ära ammu. 
Nüüd teevadki jalutamise liht-
samaks majaseintele paigutatud 
maalide reproduktsioonid. Neil 
saab näha, kuidas maalitud ob-
jektid ning kogu muugi miljöö 
on ajas muutunud.

Kohaliku muuseumi kuns-
tiosakonna juhataja Guna Mil-
lersone sõnul nimetas Talsi lin-
naks alles Ajutine Valitsus 1917. 
aastal. Samanimelise järve ää-
res küngastel kõrguvas linnas 
elab praegu umbes 10 000 ini-
mest ning tegu on ka maakon-
nakeskusega. «Eks siin ole kõik 
muu samaviisi nagu teil Eestis-
ki,» naerab Guna.

Talsi – Läti avastamata pärl

Projekt «Kunst õitseb Tal-
sis», mille puhul maalide ja 
graafiliste tööde reprod välja 
pandi, sai alguse kohaliku tu-
rismiinfokeskuse direktori tera-
vasilmsest tähelepanekust: mi-
dagi taolist oli tehtud Prantsus-
maa linnas Nice'is.

«Nii et ei midagi originaal-
set,» muigab Guna. Valiku te-
gigi ta ise – 30 aastat muuseu-
mi kunstiosakonnas töötanuna 
oli tal piisav ettekujutus, milli-
sed kunstnikud on Talsit kuju-
tanud. Vaja oli teosed vaid eri-
nevatest muuseumidest kokku 
koguda, koopiad teha ning õi-
gesse kohta riputada.

Vanim, kunstnik Frédéric 
Fiebigi maalitud pilt kannab 
daatumit 1905, uusimad on 
teostatud abstraktses võtmes. 
Esindatud on Ervins Volfeil-
si, Konrads Ubansi, Arnis Zu-
pinši, Ruta Opmane jpt tööd. 
Jalutuskäik lummavas vana-
linnas võtab aega umbes kaks 
tundi. Kaardi ühest punktist 
teise liikumise hõlbustami-
seks saab küsida turismiinfo-
keskusest.

Guna Millersone on samuti 
teosega esindatud. Tema käe alt 
on pärit mullu valminud «Järve 
ääres». Guna teoseid on ekspo-
neeritud ka Eestis.

Vaateid maalilisele Talsile täna. FotoD: LIAA

Nii nägi Talsi välja 1905. aastal. 
Kunstnik Guna Millersone Frédé-
ric Fiebigi taiese repro juures. 
 Foto: vernI LeIvAk

 

Ventspilsis saab kuulata 
maailma kõrgeimat klaverit

LATVIJA. Just sellise nimega kontserdimaja 
saab endale Ventspilsi linn.

just väga suur, kuid sadama-
linna jaoks piisav. Eriti uhked 
on lätlased laval kõrguva oreli 
üle, mille sarnast pole ette näi-
data vaat et uhkeimas Liepaja 
kontserdisaalis. Suure saali ehe 
on aga muidugi eriti suur po-
tisinine Ungaris Klavinsi vab-
rikus valminud klaver vasa-
kus lavaosas. Pianist peab sin-
na ronima redelit mööda. Kõi-
ge põnevamaks võib osutuda 
kahtlemata 83-aastase maest-
ro Raimonds Paulsi esinemine, 
kes peaks klaveri taha istuma 
avaõhtu teises osas.

«Klaver on ainulaadne, kõi-
ge kõrgem kogu maailmas,» 
teatab Jekabs. «Sel on kõrgust 
kolm meetrit. Roninud redeliga 
üles, jääb pianistil üle vaid män-
gida. Ent samamoodi saab sel-
le klaveriga mängida juhul, kui 
pianist asub näiteks Austraalias 
– selleks on spetsiaalne seade, 
mis mujal vajutatava klaviatuuri 
Ventspilsi klaverile üle kannab. 
Seda nimetatakse multifunkt-

Ventspilsi muusikakooli asedirektor Jekabs Macpans on 
eriti õnnelik selle üle, et praegu viide erinevasse hoonesse 
hajutatud koolipere mahub nüüd ühe katuse alla.

sionaalsuseks.» Nõnda ilmselt ei 
ronigi vanameister Pauls sinna 
kõrgele. Samuti räägib Jekabs, 
et enamik pianiste kardab paa-
niliselt kõrgust, mistõttu võivad 
nad signaale sinna ka mujal saa-
lis või hoopis mujal olles edasta-
da. Võib vaid ette kujutada, kui-
das käis tonnise instrumendi la-
va kohale paigaldamine…

Kahe kuu eest käisid saali 
akustikat hindamas soomlas-
test asjatundjad. Hinnang oli 
ühene: see on väga hea. Lisaks 
kontserdisaali suurele ja väik-
sele saalile ning poole tuhan-
de õpilase ja enam kui saja pe-
dagoogiga muusikakoolile lei-
dub majas muudki – mitu koh-
vikut, raamatukogu ning muu-
sikariistade pood.

Muusikaelamusi saab uues 
hoones nautima hakata juuli lõ-
pust, kui grand opening läbi on 
ning ette kantud ka spetsiaal-
selt hoone avamisele pühenda-
tud Raimonds Tigulsi sümfoo-
niline teos.

löö otsingusüsteemi «iVandes udensKritumi»
Kaardil lK 2 nr 6L ätlased on üt-

lemata uhked 
oma väheste 
madalate ju-
gade üle, kuid 
Ivandesi joal 

saab isegi vee kukkumist 
nautida.

Juga asub vaid mõne ki-
lomeetri kaugusel Renda 
asulas poe taga. Joani jõud-
miseks peab astuma mööda 
puidust treppi sügavale ürg-
orgu, kus väikese Ivandi jõe 
vesi järsakust alla kukub-
ki. Üks osa kahe meetri, tei-
ne vähemalt 140 sentimeet-
ri kõrguselt. Näha on ka do-
lomiidipaljandeid.

Ivandesi juga

Ivandesi juga tänavu mais. Vett polnud sel kevadel piisavalt üheski Läti 
jões. Foto: LIAA

Türkiissinine järv

L ätis leidub pal-
ju üllatavat. Üks 
selline vaatamis-
väärsus, türkiis-
sinise veega järv 
jääb Kuldiga–

Kandava–Riia maantee äärde 
Rendasse.

Olgu kohe öeldud, et järv 
on loodud kunstlikult. 1642. 
ja 1682. aasta vahel, kui Kura-
maad valitses hertsog Jakob, 

Vt lähemalt instagram.com/explore/
locations/269868310/renda-latVia/
Kaardil lK 2 nr 6

arenes manufaktuuride ehita-
mine. Valmistati klaasi, rauda 
ning lupja. Kuldiga linnas on 
tänagi mitu hoonet üle lubja-
tud. Just lubjamaardla tõttu 
omal ajal järv kaevatigi.

Tegelikult võib järv olla 
muudki värvi – sõltub, kus-
kohast milline valgus parajas-
ti langeb. Päikese käes on ve-
si tõesti türkiissinine. Minge 
vaatama!

Imepärane järv keset metsa. Maanteelt on järveni kõndida sadakond 
meetrit. Foto: vernI LeIvAk





8 || Puhkus lätis  postimees, 31. mai 2019|  www.latvia.travel

Euroopa kõige laiem juga asub Kuldigas.

Verni LeiVak
toimetaja

Va
at

a 
lä

h
em

al
t 

Vi
si

t.
Ku

ld
ig

a.
lV

K
aa

rd
il

 l
K 

2 
nr

 7
 

Vaata lähemalt curoniacoffee.lV
Kaardil lK 2 nr 7 

K urzemes ehk 
Kuramaal asuv 
Kuldiga on nii 
lätikeelne ja 
-meelne linn, 
et siin ei mõis-

ta isegi paljud noored inglise 
või vene keeles kõnelda.

Linn on ajaloohuvilistele 
tõeline leid. Erinevalt paljudest 
teistest Läti väikelinnadest lei-
dub siin alati välisturiste, kes 
linna vaatamisväärsusi avasta-
vad, fotoaparaat kaelas.

Küsi juhatust 
turismiinfokeskusest
Kõige olulisemaks linna väärtu-
seks peetakse 13. sajandist pärit 
ebaregulaarset planeeringut kit-
saste tänavate ning 17.–19. sajan-
dist pärit hoonestusega. Et lin-
naisad eelmisel kümnendil end 
kätte võtsid ja ning lõpuks lin-
na UNESCO maailma kultuu-
ripärandi nimekirja pääsemi-
seks avalduse kirjutasid, on kii-
duväärne. Sinna ei pretendeeri 
pelgalt Kuldiga vanalinn, vaid 
ka üle Venta jõe kulgev punas-
test tellistest sild, jõge aga ehib 
silla lähedal kõvasti kohisev Eu-
roopa kõige laiem juga. Ent Ven-
ta jõgi pole linnas ainus – va-
nalinnamajade vahetus lähedu-
ses voolab väike Alekšupite jõgi, 
mistõttu mõni Kuldigat ka Läti 
Veneetsiaks kutsub.

Mis veel on tore – kõigi vaa-
tamisväärsuste eest ei peagi 
Kuldigas kukrut kergendama. 
Küsida saab kohalikust turis-
miinfokeskusest, kuidas neid 

TÕELINE LÄTI LINN. Kuldigas kohtab alati välisturiste.

Linn, kus veel hiljuti kuulis kuke kiremist

Värskelt röstitud kohv muutis linlaste harjumusi

kohti leida. Kui astuda sisse 17. 
sajandi raekoja puust hoonesse, 
on suurepäraselt näha, kuidas 
endistel aegadel seinu ning ise-
gi mantelkorstnat lubjaga seest-
poolt valgendati.

Mõne maja mantelkorsten 
hargnes kunagi lausa «kaheksa-
jalaks», nagu seda siin kutsu-
ti, ehk kaheksaks osaks. Kul-
digas kehtis seadus, et iga uus 
korsten tähendab uut korstna-
maksu. Et vähem maksta, sai 
kaheksast üks, mis jõudis ka-
tusele välja.

Raekoja ruumides saab uu-
distada kohalikku käsitöökes-
kust ning keskaegset kööki – 
nõusid ja töövahendeid. Sei-
nal ripub käntsakas sinki. Just 

A jal, mil ka Ees-
ti väikelinnad 
on tööpuuduse 
tõttu juba rah-
vast peaaegu 
tühjaks jooks-

nud, näitab lätlase Klavs Šla-
korcinsi juhtum, et ka ääre-
maal võib ellu jääda. Vähe sel-
lest. Edukaski olla. Klavs hak-
kas kohvi röstima.

Otse Kuldiga kesklinnas, 
Metropoli hotelli vastas avati tä-
navu jaanuaris uus kohvik. Ma-
jast, kus vanasti olid juveelikaup-
lus, hoiukassa, fotostuudio, lil-
lepood ja Laima šokolaadipood, 
hakkas just siis levima meeldivat 
intensiivset kohviaroomi. Klavsi 
võib ainult kadestada, et ta en-
dale ise sellise töökoha lõi. Mui-
de, Lätti, täpsemalt Kuldigasse 
tõi esimesed kohvioad Kuramaa 
hertsog Jakob juba 17. sajandil.

Kohalike sõnul on Klavs 
oma kohvikuga inimeste har-
jumusi muutnud. Kui veel mõ-
ni aeg tagasi oli naissoost kul-
digalaste seas popp sörkjooks, 
seejärel kõhnumine, kunstiline 
eneseväljendus või käsitöö, siis 
nüüd on moes istuda Klavsi koh-
vikus ning proovida uusi sorte. 
On neidki, kes usuvad, et kohvi-

KOLM AASTAT MÕTLEMIST. Kuldiga mees lõi uue menukohviku.

kuga on mees ennast igaveseks 
Kuldiga ajalukku kirjutanud.

Klavs valab külalisele tassi 
täis. Nii aromaatset ja maits-
vat kohvi saab tõepoolest äär-
miselt harva. Ja see pole sisu-
turundusartikkel.

Klavs töötas varemgi ühes 
Kuldiga kohvikus, kuid kord 
hakkas tal idanema mõte, et 
ei kasutaks hulgimüügifirma-
de kraami, vaid midagi tõeli-
selt head. Mõte viis tutvuse-
ni inimestega, kes ala tõepoo-
lest suurepäraselt tundsid. Kui 
keegi oli justkui kogemata mai-
ninud, et ehk saabub kunagi 

päev, mil ise kohvi röstime, oli 
Klavs otsekui nõiutud.

Mõttest teostuseni kulus lau-
sa kolm aastat. Klavs on lihtsalt 
mees, kes enne 99 korda mõõ-
dab ja üks kord lõikab. Äripart-
neriga kirjutasid nad projekti, et 
saada toetust 30 000-eurose rös-
timisahju soetamiseks LIAA-lt 
ehk Läti investeerimis- ja aren-
guagentuurilt. 70 protsendi ula-
tuses see rahuldati. Ülejäänu jäi 
meeste enda kanda. Umbes aasta 
eest saabus Hollandist aparaat, 
kus korraga saab röstida 15 kilo 
kohvi. Keskmiselt võtab portsu 
praadimine 12 minutit.

«Tegeleme ainult kõige kõr-
gema kvaliteediga kohviubade-
ga,» ütleb Klavs. Hetkel on oad 
toodud Etioopiast, Brasiiliast ja 
Kolumbiast. Mees osutab riiuli-
le kohviku tagaruumis, kus asub 
ka röstimismasin: Curonia kau-
bamärki kandvad kohvipakid 
on kenasti reas. Värskelt rösti-
tud oad peavad enne pakenda-
mist jahtuma kuni 12 tundi.

«Teeme kõik, et võimalikult 
kiiresti plussi jõuda,» muigab 

Külastajad saavad 
soovi korral pealt 
vaadata röstimist 

esmaspäeval ja 
teisipäeval ning 

pärast seda kohvi 
degusteerida. 

Kogu lõbu maksab 
kuus eurot.

külmsuitsusingi valmistamist 
harrastati siin tänu mantel-
korstnatele.

Kui Kuldigas kuked kiresid
Kui keskajal tundus loomapi-
damine linnas täiesti loomulik, 
siis isegi veel 1970. ja 1980. aas-
tail kostis Kuldigast ruigamist 
või kiremist.

«Olin laps ja mäletan, kui-
das vanemad lüpsid hommiku-
ti lehma ning viisid ta seejä-
rel ühiskondlikule heinamaa-
le,» meenutab Kuldiga turismi-
infokeskuse giid Inga Trumsi-
na. «Pärast seda võttis ema rä-
tiku, mis oli mõeldud looma-
lõhna peletamiseks, peast, vär-
vis huuled ära ja läks kontorisse 

Linnast voolab läbi Alekšupite jõgi.

Vaade Kuldiga keskväljakule, taamal linnavalitsuse hoone. FotoD: LIAA

Klavs Šlakorcins, taustal ta uus kohviröstimise masin.  Foto: vernI LeIvAk

tööle. Kõigil linnaelanikel olid 
toona kanad ning ligi sajaprot-
sendiliselt peeti küülikuid.»

Alles 2008. aastast, kui Kul-
diga UNESCOsse pürgima hak-
kas, kadus linnast loomapida-
mine lõplikult. Kui palju tek-
kis kanaaedade, küülikupuuri-
de ja lautade kaotamisega rii-
du! Nagu ka pruunide ja rohe-
liste plekk-garaažide maapin-
nalt pühkimisega. Omal alga-
tusel rajatud ehitiste kadumise-
ga tekkisid lausa «uued» vanad 
tänavad, mille olemasolu oli ju-
ba unustusse vajunud.

Nüüd kaunistab nagu kesk-
ajalgi paljusid hooneid maja-
esine lillepeenar, kust leiab ka 
maitserohelist.

Klavs. «Kohviäri pole ju lihtne. 
Meie kohv on pisut kallim kui 
tavapoe oma. Mõnele huvilisele 
peab seletama, miks see nii on 
ja põhjendama, miks on Etioo-
pia kohv Kolumbia omast kal-
lim või Brasiilia kohv kallim kui 
Kolumbia oma.»

Juba terendab esimene eks-
port – Kuldiga kohvist ollakse 
huvitatud nii Peterburis kui ka 
Saksamaal.

Külastajad saavad soovi 
korral pealt vaadata röstimist 
esmaspäeval ja teisipäeval ning 
pärast seda kohvi degusteeri-
da. Kogu lõbu maksab kuus eu-
rot, kuid endast peab enne et-
te teatama – röstimis- ja koh-
vikuruum pole kummist. Sala-
duskatte all lisan, et kõrvalasuv 
kondiitri- ja pagariäri teeb sel 
ajal kohvikuga meeldivat koos-
tööd.

Klavs tunnistab, et tore on 
vaadata, kuidas rahvas ta koh-
vikus käib. Erilist rõõmu val-
mistab aga see, kui kord juba 
käinu sinna uuesti tuleb ega tee 
seda üksi.
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Kuldiga vanalinna käekäigul 
hoiab silma peal Janis Mer-
tens – noormees, keda pool 
linna kutsuvat «vanalin-
na hirmuks». Restaureeri-
miskeskuse konsultandina 

hoiab ta silma peal, et keegi ettekirjutuste 
vastu ei eksiks.

«Vaatan üle tehnilisi projekte, konsul-
teerin vanalinna elanikke ja jälgin restau-
reerimisprotsesse, et need teostataks kor-
rektselt,» loetleb Janis oma tööülesandeid.

Restaureerimiskeskust (Pils iela 5) oli lin-
nale väga vaja just rahva harimise eesmärgil. 
Uksed avas see mullu novembris.

«Kuldigal on imekaunis, autentne ja aja-
looline vanalinn – teistes linnades sellist aja-
looliste hoonete kontsentratsiooni pole. Jah, 
maailmas on linnu, kus hooned on veelgi 

vanemad kui 300 aastat, kuid puust ma-
ju, millel on alles ka detailid samast ajajär-
gust – sellised on vähe,» selgitab Janis Mer-
tens. Majade ümberehitamine ja omavolili-
ne remontimine on kategooriliselt keelatud 
ning restaureerida tohib ainult tähelepane-
liku järelevalve all.

Majaomanike teadlikkuse tõstmiseks 
restaureerimiskeskus loodigi. See jaguneb 
piltlikult kaheks – ühe osa moodustab õp-
peklass seminarideks, ülejäänu on mitme 
ruumiga töökoda, kus saab omandatud tar-
kusi praktiliselt ellu viia. 

Janise sõnul ühtivad turismi- ja restau-
reerimise hooajad ning seetõttu suuri tu-
rismigruppe nad oma majas harida ei saa 
– tööd on niigi palju. Muul ajal käivad kes-
kuses teadmisi hankimas klasside kaupa 
ka kooliõpilased, ja ega turiste, kel tõeline 

Verni LeiVak
toimetaja
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T uhat ja tuline, 
kuidas selle me-
he hääl kõmab! 
Liepaja Karos-
ta endises sõja-
väe arestimajas 

kõlab ekskursioonijuhi Andrei 
hääl nii kõvasti, et ringkäigule 
saabunud õpilased lausa tardu-
vad ta ees.

Ausalt öelda kuuleb nii kõ-
va häält isegi tegevarmees üli-
harva, rääkimata muuseum-
arestimajast, kuhu omal soovil 
ja raha (kuigi väikese) eest tul-
lakse. Õpilased on küll esiotsa 
hirmunud, kuid hirm kaob pea-
gi ning rivistutakse vaikuses. 
Distsipliin ja kord ennekõike! 
Ei mingit telefonis surfamist, 
lobisemist ja itsitamist. Ja kui 
korda rikud, lähed kartsa. Ar-
vatavasti just sellist juttu rää-
gib Andrei rivi eest seistes.

Karosta on Liepajas asuv 
endine sõjaväelinnak, kus te-
gelikult praegugi NATO sõjar-
deid välja õpetatakse. Õppekes-
kusse huvilisi mõistagi ei lasta, 
küll aga juba mainitud punas-
test tellistest arestimajja, mis 
sinna – nagu linnaku muudki 
ehitised – juba tsaar Aleksan-
der III ajal ehitati.

Nimelt kirjutas tsaar 19. sa-
jandi lõpus, täpsemalt 1893. 
aastal alla ukaasile, mis käskis 
luua mereväebaasi Liepaja põh-
jaossa. Linn ise asus tulevasest 
sõjaväelinnakust viis kilomeet-
rit lõuna pool ning siin oli tü-
hermaa. Kümme aastat hiljem 

PÄÄSTKU END, KES SAAB! Tegelikult pole olukord Liepaja Karosta arestimajas sugugi nii hull.

Luksuslik öö Karosta arestimajas

koosnes 150 grammist lei-
vaasendajast. See oli pea terve-
nisti tselluloosist, millele oli li-
satud pisut saepuru ja vett. 150 
grammi leivaasendaja suurus 
oli nagu kaks tikutoosi.

Külastajad saavad ma-
jas ringi jalutada vaid ekskur-
sioonijuhi saatel ning vaadel-
da kambreid ja sanitaarsõlme-
sid, lugeda seintele kritseldatud 
appikarjeid või armuavaldusi, 
külastada sööklat ja puhvetit, 
kus muuhulgas võib mekkida 
isegi üsna kanget spetsiaalset 
Karosta õlut.

Viimasel ajal on paik haka-
nud ka soovijaid majutama. Ar-
vata võib, et need pole vaid in-
tiimsuste harrastajad. Kes soo-
vib, võib öö veeta kõige askeet-
likumates tingimustes, mida 
üldse saab välja mõelda, ent sel-
lest suvest on klientidele pak-
kuda ka luksustuba, mille vas-
tu olevat juba suurt huvi tund-
nud värskelt abiellunud, et seal 
pulmaöö veeta. Isegi spetsiaal-
set ööprogrammi saab tellida, 
ja siis läheb asi juba karmiks 
kätte – karmuseta ju kedagi 
ümber ei kasvata.

Oh ajad, oh kombed!

Spetsiaalselt pruulitud Karosta 
arestimajaõlu.

Hoidku end see, kes julgeb korda rikkuda! Ekskursioonijuht Andrei klassi ühiskülastust sisse ju-
hatamas. FotoD: vernI LeIvAk

Ohvitser kontrollib, ega ole kinnipeetavatel keelatud ese-
meid. Foto: LIAA

väelane, kes karistust kandis, 
oli taasiseseisvunud Läti sõdur, 
kes lahkus uhkelt 1997. aasta 
sügisel. Ega muidu maja suletud 
olekski, kui seda poleks nõud-
nud NATO ja euroliit.

Arestimaja kõige hullemad 
päevad jäid Andrei sõnul Tei-
se maailmasõja aega, kui siin 
tegutses Saksa riiklik sisejul-
geolekuteenistus. Kolm korda 
nädalas väisasid maja kolm oh-
vitseri Königsbergist, et ares-
tikambris kümneid kohtuasju 
arutada, kulutades igale inime-
sele enne otsuse väljakuuluta-
mist kümmekond minutit. Väl-
japääse oli kolm – üle tee, sin-
na, kus on tänapäeval hukku-
nute mälestusmärk, või garaa-
žide tagusesse düüni, kus asus 
mahalaskmispaik. Täna peaks 
seal olema kuni 150 inimese 
säilmed. Neid, kes aitasid par-
tisane, lasti maha üldse ilma 
kohtuotsuseta. Kolmas võima-
lus oli, et kohtualune saadetak-
se lähimale rindele trahviroodu 
sõdima (sinnaläinutest jäi el-
lu vaid 0,3 protsenti) või koon-
duslaagrisse.

Iga kinnipeetava jaoks oli 
ette nähtud kuivpajuk, mis 

oli baas valmis. See läks tsaa-
ririigile maksma 120 miljonit 
kuldrubla – tolle aja kohta oli 
tegu hullumeelselt suure sum-
maga.

Ehitajad veeti kohale lähi-
matest Venemaa kubermangu-
dest – isegi Tallinnast, sest ko-
halikud keeldusid mereväebaa-
si ehitamast, kuigi neile sama 

töö eest pea kaks korda roh-
kem palka pakuti. Peagi valmi-
sid miinisadam, laevaremondi-
tehas, kasarmurajoon ja me-
reväehaigla, millest hiljem sai 
arestimaja. Haiglana ei leidnud 
hoone kasutamist päevagi.

Esimesed kinnipeetavad 
avastasid end siinsest vangi-
kongist 1905. aastal – need olid 

keiserliku mereväe madrused, 
kes julgesid osa võtta revolut-
sioonist, mis tänu kasakatele 
alla suruti. Madruseid oli 150 
ning hoone ümbritseti kiires-
ti aiaga. Palatitest said nagu 
muuseas 37 arestikambrit ning 
sest ajast saati – täpselt 93 aas-
taks ja 9 kuuks – saigi siin ole-
ma arestimaja. Viimane sõja-

Superluks! Tänavu saab siin isegi pulmaööd veeta.

Kuldiga restaureerimiskeskuses 
tegutseb «vanalinna hirm»

Vaata lähemalt Kurzemesregions.lV/en/
projects/tourism/unigreen/ 
nature-trails/zirgu-salas-dabas-taKa/  
ja Karostascietums.lV/en/
Kaardil lK 2 nr 8

S ee matkarada on täiesti uus, avati alles tänavu ke-
vadel. Eriliseks muudab selle tõik, et puust rada 
on ehitatud suures osas vee peale – eks sellekski, 
et kalameestel oleks mugav uimelisi püüda. 

Kolmekilomeetine rada lõpeb suurepärase 
linnuvaatlustorniga – on ju Liepaja järv üks po-

pulaarseimaid rändlindude peatuskohti.
Tuleval aastal avatakse järve ääres nii lastele kui täiskas-

vanutele mõeldud teaduskeskus, kus saab teadmisi elust jär-
ves – nii vee all kui peal.

Siit algabki kolmekilomeetrine matkarada. Foto: LIAA

«Vanalinna hirm» Janis Mertens oma tööpostil linnaelanikke harimas. FotoD: vernI LeIvAk

Matkarada  
Liepaja järve ääresajaloo- ja restaureerimishuvi, suvelgi väl-

ja peksta.
Keskuse palgal on kolm töötajat – Ilze 

kui juhataja vastutab projektikirjutamise ja 
finantseerimise eest, Agris on meistrimees 
ning Janis peaasjalikult teoreetik, kes, nagu 
öeldud, on kui «vanalinna hirm».

«Nii kui kuuldakse Janis Mertensi ni-
me, tõusevad paljudel lausa juuksed püs-
ti,» naerab Kuldigas sündinud Inga Trumsi-
na, kes töötab giidina. «Linnas toimib eral-
di «vanalinna päästmise» programm. Kui 
teie eramus laseb katus läbi ja te soovite, 
saate linnalt tagantjärele taotleda poole re-
noveerimiseks kasutatud summa kompen-
seerimist. Tagasi saab raha ainult siis, kui 
tööd on teostatud korralikult, mitte min-
dud kergema vastupanu teed. Ja siis tuleb 
härra Mertens…»
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HARULDANE AED. Dobeles tunneb juba kaugelt ära, et see 
linn upub sirelitesse. Just praegu on õige aeg sinna sõita.

Sirelite kergelt 
uimastav hingus
Z emgale piirkonnas 

asuva Dobele lin-
nakese kohta rää-
gitakse, et see on 
rajatud meteorii-
dikraatri serva-

le. Siin asuvad haruldane sire-
liaed, sireliaretaja Peteris Upi-
tise muuseum ning taimi uu-
riv teaduslik instituut.

Peteris Upitis (1896–1976) oli 
Dobele aiandusinstituudi looja. 
Ametlikult kutsutakse seda Lä-
ti Riiklikuks Puuviljakasvatuse 
Instituudiks. Lisaks sellele, et 
Peteris Upitis oli tubli aednik 
ja aretaja, on tema tuntuim pä-
rand umbes 240 sordist ja hüb-
riidist koosnev sireliaed, mille-
ga ta tegi algust 1949. aastal. Si-
reliaed, kuhu kutsutakse külas-
tajaid, asub siiski vanast sire-
liaiast, milles säilitatakse vaid 
genofondi, pisut eemal. Sellega 
tehti algust, kui aretaja sünnist 
möödus sada aastat.

Upitis oli otsinud kohta, kus 
aretustööga tegelda, juba ammu. 
Leidnud, et just Dobeles on Läti 
viljakaim maa, otsustas ta seal 
kanda kinnitada. Kokku tegeles 
ta 24 kultuurtaimega, kuid saa-
vutas suurimat edu just sirelite 
ja murelipuude aretamisel.

Inese Šinta sõnul õppisid 
instituudi töötajad, kaasa ar-
vatud tema ise, esimesed kaks-
kümmend aastat Upitise päran-
dit tundma; nüüd on see Läti 
juhtiv aiandusinstituut, kus uu-
ritakse taimede genofondi, te-
geldakse sordiaretusega, agro-
tehnika, taimehaiguste ja kah-
jurite uurimisega. Instituudi 
juures asub konservitsehh, kus 
aias kasvavad murelid, pirnid ja 
õunad purki pannakse. Puuvil-
jaaed on üsna sireliaia kõrval.

Ent just praegu, sirelite tor-
milise õitsemise ajal, tasub Do-
belesse sõita. Põõsaste vahel ja-
lutades võib end tunda kui pa-
radiisiaias. Aroomid on heas 
mõttes uimastavad ja ei ole mi-
dagi toredamat, kui pingil is-
tet võtta ning ajal voolata lasta.

Isegi mõni Eesti sort on vaa-
tamiseks väljas, näiteks «Tiina» 
ja «Liina», autoriks Adolf Vaig-
la Räpina aianduskoolist. Mitu 
sorti on toodud ka Valgevenest 
ja Venemaalt.

Ühel hooajal astub sireli-
aiast läbi uskumatu hulk huvi-
lisi – kuni 30 000 inimest. Ok-
toobris peetakse aga nii siin kui 
Dobele kesklinnas õunafesti-
vali.

«Tal oli poeedi hing,» iseloo-
mustab Upitist instituudi töötaja 
Inese Šinta. «Ja millisele poeedi-
le ei meeldiks sirelid ja murelid!»

Upitis olla töötanud palehi-
gis, iga päev vähemalt 14, aga 
kõige rohkem 18 tundi. Inese 
sõnul võimaldas seda talle tõik, 
et mehel polnud peret. Elu lõ-
pupäevil kirjutas ta testamen-
di, milles nõudis, et loodagu siia 
aiandusmuuseum ning aiandus-
instituut. Nii tehtigi.

Dobele sireliaed kutsub kõiki külla just praegu.   FotoD: DobeLe turIsmIInFokeskus, vernI LeIvAk

Erinevaid sirelikobaraid leiab siit lausa sadu.  

Inese Šinta demonstreerib kaas-
aja õunapuude aretustrende. Just 
selline ongi moodne õunapuu.



12 || Puhkus lätis  postimees, 31. mai 2019|  www.latvia.travel

Verni LeiVak
toimetaja

Va
at

a 
lä

h
em

al
t 

Vi
si

t.
Vi

si
t.

je
lg

aV
a.

lV
/e

e/
h

uV
iV

ae
ae

rs
us

ed
/ 

lo
od

us
-j

a-
pa

rg
id

/i
te

m
/1

10
-l

ie
lu

pe
s-

pa
li

en
es

-p
la

Va
s 

K
aa

rd
il

 l
K 

2 
nr

 10

«S ööb hal-
jal künkal 
kari hobu-
seid,» lau-
lis kuna-

gi Voldemar Kuslap. Jelgavas 
saab metsikute hobuste karju 
vaadelda juuni lõpuni vaatlus-
tornist, pärast varssade kasva-
mist võib neile aga päris lähe-
dale minna.

Meie saime hobuste li-
gi erandkorras – istusime aga 
maasturile ning põrutasime 
teejuhi ja aastaid hobuste eest 
hoolt kandnud Einars Nor-
mundsiga looduskaitse all ole-
vale jõeluhale. Hobused olid 
mõne aja eest poeginud ning 
sellepärast valvel, kuid et Ei-
nars on nende vana tuttav ja 
talvekuudel ka toitja, suutsid 
nad oma agressiivsust talitseda. 

Tõsi, peremees hoidis puust 
keppi igaks juhuks käes, kui 
olukord peaks ohtlikuks mine-
ma. Ja kui domineerivate isas-
te seltskond meist umbes poole 
meetri kauguselt meeletu hoo-
ga ähvardavalt mööda kihutas 
– olime sel hetkel nende poole 
seljaga –, võinuks asi päris eba-
meeldivalt lõppeda. Siit siiras 
soovitus: parem on juuni lõpu-
ni mitte omal käel minna jõe-
luhale, mis ei asu Jelgava linna 
uhkusest, vanast lossist sugu-
gi kaugel – pigem kasutada loo-
made jälgimiseks vaatlustorni.

Hobused on aga vaatamist 
väärt. Eriti põnev oli jälgida nen-
de niinimetatud lasteaeda, kus 
mitu varssa täiskasvanute val-
ve all koos. Luhal kasvavad ka 
haruldased metsikud tulbid, mis 
mai olid keskel õide puhkemas.

Einarsi sõnul toodi esime-
sed hobused Hollandist jõelu-
hale 2007. aasta augustis. Too-

na oli neid kokku 16, täna aga 
juba 75 ringis.

«Ütlen kohe, et nad pä-
ris metsikud siiski enam po-
le,» sõnab Einars retke algu-
ses, kui ohtlikku olukorda po-
le veel tekkinud. «Nad on har-
junud oma ümber nägema ini-
mesi ja on minu meelest sõb-
ralikud ja tagasihoidlikud loo-
mad. Tean, et Lätimaal Keme-
ris peetavad hobused, kes ela-
vad metsas huntidega kõrvu, 
on läbinisti metsikud.»

Peremees paneb külastajale 
siiski südamele, et loomi ei to-
hi katsuda ning nende söötmi-
ne on keelatud. Harjumus mit-
te ise toitu otsida olevat hobus-

tel kerge tekkima. Talvel käib 
Einars neile heina viimas ning 
ühe talvega krõmpsutab üks 
loom ära tonni heina.

Hobuste sekka minek on 
tasuta, minna võib kasvõi öö-
sel, kuid giidiga minekul pole 
konkreetset külastushinda pai-
ka pandud. Sõltub huviliste hul-
gast ja ajast, aga sellestki, kas 
minna jalgsi või maasturiga, sõ-
nab Einars. Ette rutates – kuna 
jõeluht on pikliku kujuga, pik-
kusega 3,5 kilomeetrit ja sada 
hektarit suur, võivad hobused 
olla üsna kaugel.

Hobustega kõrvu elab luhal 
hirvekari, kuid omavahel hoia-
vad liigid väärikat distantsi.
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 10Jelgava kirikutorn
Kolmainu kiriku vaateplatvorm. Foto: LIAA

TOREDAD, AGA METSIKUD. Jelgavas Lielupe jõeluhal elab 
üle 70 Hollandist toodud hobuse.

Ettevaatust,  
metsikud hobused!

Sööb jõeluhal rohtu kari hobuseid...  Foto: LIAA

Einars Normunds tööpostil.

Hobuste keskel jalu-
tamine on erakordne 
ja väga meeldejääv 
kogemus.

Metsikud tulbid.
 FotoD: vernI LeIvAk
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J elgavat teatakse Lä-
ti tudengipealinnana 
ning selle magnet on 
Baltikumi suurim loss, 
kus asub 4500 tuden-
giga põllumajandus-

ülikool.
Jelgava lossi giid Janis Jurgis 

on eriti uhke, et linna ajalugu loe-
takse juba 1261. aastast. Leheruum 
on napp, et ajalugu detailselt üm-
ber jutustada. Küll teeb seda Janis 
ise, kui lossi ekskursioonile lähe-
te – ammendava ülevaate tegemi-
seks on tema käsutuses muuseu-
mituba ning ohtrasti pildimaterja-
li hoone seintel.

Lossile pani aluse Kurzeme 
hertsog Ernst Johann Biron, kes 
palus Vene õukonnaarhitektil los-
si barokkstiilis projekt välja töö-

tada. Kohal olles veendute, kui 
palju on Baltikumi suurimal los-
sil ühisjooni Talvepaleega Peter-
buris või Rundale lossiga Bauska 
lähistel. Kindlasti ärge unustage 
Janiselt uurida, kes oli Prantsu-
se kuningas, kes siit kunagi var-
jupaiga leidis ning millega tegeles 
lossis kuulus naistekütt Casanova.

Teise maailmasõja ajal sai loss 
tugevasti kannatada. Jelgava ise 

tehti praktiliselt maatasa. Põnev 
on laskuda keldrikorrusel asu-
vasse hauakambrite ruumi, kus 
Kurzeme ja Zemgale hertsogite, 
nende abikaasade ja laste seas 
puhkab hertsog Jakob, kel on Lä-
ti ajaloos väga suur roll.

Loss on rikas kummituste 
poolest. Paljud on näinud Naist 
Valges, kelle kummitamise põh-
just ei oletata. Viimati nägi teda 
alles hiljuti raamatukoguhoid-
ja. Üks ülikooli professor on rää-
kinud kummalistest helidest ja 
veidratest juhtumitest, kui ta õh-
tul üksinda tööle jäänud, samuti 
pole suud kinni hoidnud ööval-
ve turvamees, kes on jutustanud 
veidratest tualettruumi uste ava-
nemistest ja sulgumistest ajal, kui 
loss peaks olema tühi.

Jelgava loss pakatab ajaloost

Siin puhkab hertsog Jakob. Foto: LIAA

ja Jelgava ajaloost. Ennast saab 
proovile panna elektroonilistes 
viktoriinides. Ülakorrusel on näi-
tusesaal ja avar klaasialune vaa-
teplatvorm, kust avaneb suure-
pärane panoraam linnale. Kui-
gi seal võib suvel olla palav, on 
paljud noorpaarid nõus seda ta-
luma, sest on valinud just selle 
paiga, et teineteisele «jah» öelda.

J elgava Püha Kolm-
ainu kiriku torni – 
see jäi imekombel 
püsti pärast Teist 
maailmasõda – po-
le kesklinnast raske 

leida, pealegi asub seal turismi-
infokeskus.

Torni mitmel korrusel on in-
teraktiivsed väljapanekud Läti 
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L aima Keraamika 
ehk Laima Ce-
ramicsi töökot-
ta jõuab mööda 
tolmavat kruu-
sateed. Hoovil 

võtab meid lärmaka tervitus-
haukumisega vastu hundikoer. 
Loom jääb vakka kohe, kui pe-
renaine läheneb ning meid mõ-
nusasse ja kaasaegsesse ateljees-
se, kus vanasti oli lehmalaut, ju-
hatab. Ateljee kõrval asub tema 
sünnitalu, mis tõestab taas, et 
edukaks saamiseks ei pea ela-
ma tingimata metropolis.

Laima Grigone loodud taie-
sed on kuidagi kaasaegse vun-
giga – mis annab tunnistust, 
et õpinguaastad Inglismaal po-
le olnud nagu hane selga vesi. 
Ta on tegevkeraamikuna leiba 
teeninud kuus aastat ning tema 
kaubamärk on saanud uskuma-
tu kiirusega äärmiselt tuntuks 
eeskätt restoranipidajate hulgas, 
kes Laima disainitud ja valmis-
tatud keraamilisi nõusid massi-
liselt ja kalli hinnaga ostavad.

Inglismaal kaasaegset kuns-
ti õppinud Laimal olid ülikoo-
li minnes lausa filosoofilised 
ideed. Ta oli kuulnud ametiven-
di rääkimas, et nad valisid sa-
viga mökerdamise vaid sellepä-
rast, et neil olid väiksed lapsed 

TUBLI KERAAMIK. Rundale maakonnas Urstenis elab ja 
töötab Laima Grigone, kes teeb omanimelist keraamikat.

Kuue aastaga edukaks 
tarbekunstnikuks

– hea tööd tehes lastel samal ajal 
silma peal hoida. 

«Savi polnud mu ande rea-
liseerimiseks kaugelt esime-
ne valik,» räägib Laima. «See 
oli lihtsalt eluline otsus. Usku-
sin, et maailm vajab seda, mi-
da teen. Ja tegin selle nimel nii 
kaua tööd, kuni maailm hakkas-
ki mu asju vajama.»

Oma teejuhiks nimetab ta 
aastail 1834–1896 elanud Wil-
liam Morrist, kes seisis Inglis-
maal ja Jaapanis arenenud liiku-
mise Arts & Crafts eesotsas. Sel-
le liikumise teemadel oli Laima 
ülikoolis lugenud palju ja kir-
jutanud lugematu arvu esseid 
eriti käsitööna valminud kuns-
ti jõust.

«Veendusin, et isegi tänapäe-
val vastab kõik mainitud liiku-
mise kirjatöödes tõele. Olin sel-
lest kõigest absoluutses vaimus-
tuses,» löövad Laima silmad põ-
lema. «Imestasin, kuidas nii am-
mu kirjutatu 21. sajandil paika 
peab, tarbekunst üha enam 
meie ellu tükib ja kuidas ma 
sellele varem piisavalt tähele-
panu ei osanud pöörata. Erine-
vatel objektidel mu ümber pol-
nud varem mulle mingit emot-
sionaalset mõju ilmselt seepä-
rast, et elasin tuimalt tarbimis-
kultuuris ja -ühiskonnas. Just 

käsitööna valminud tarbekuns-
ti jõud mind tegutsema pani.» 

Jah, algul suhtus Laima oma 
kätest tulevasse jõusse teoreetili-
selt, lugemuse baasil. Ta oli hin-
gepõhjani liigutatud ja üllatunud, 
kui kliendid hakkasid sellest kõi-
gest oma algatusel, tema esseid 
lugemata rääkima. Kuidas nad 
tunnetavad esemetest voogavat 
soojust, kuidas nad hommikuti 
ainiti oma teetassi uurivad ning 
kuidas see nende päeva meeldi-
vaks muudab.

«Olin meeldivas šokis,» tun-
nistab Laima, «sest mu tehtud 
asjad on ju lihtsalt tükk savi, mi-
da on tules kuumutatud.»

Kui varem suutis Laima kõik 
vajaliku üksi teha, siis nüüd on 
tal ka abiline, sest restoranid 
on hakanud temalt hulgi nõu-
sid tellima. Eriti taldrikuid. Suu-
rim tellija on hetkel Jurmala gol-
fiklubi, kust telliti peaaegu kõi-
ke, alates teetassidest serveeri-
misnõudeni – kokku sadu ühi-
kuid. Juba on ta alustanud loo-
mingu eksporti mõnessegi USA, 
Suurbritannia või Venemaa res-
torani.

«Mu kogemus ütleb, et edu 
saladus peitub peamiselt avatud 
mõistuses, mitte kramplikult 
selgeks õpitud oskuste prakti-
seerimises,» kinnitab Laima. 

Selline Laima tarbekunst ongi.
 FotoD: vernI LeIvAk

Laima Grigone neljajalgse sõbraga laudas, mis muutus ateljeeks vaid 
aastaga.  
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K es mööda VIA 
Balticat lä-
bi Läti Leetu 
sõidab, läbib 
ka 410-aasta-
se Bauska lin-

na, kus ei jää märkamatuks va-
sakul pool raekoja platsil toret-
sev roosa raekojahoone. Üle tee 
asuvas Bauska muuseumis ava-
ti hiljuti ajastuid ühendav inter-
aktiivne näitus.

Muuseumi töötaja Raitis 
Abelnieks ütleb, et muuseum te-
gutseb linnas juba 1947. aastast. 
Praegu ongi see keskendunud 
linna ajaloo ning kunsti ekspo-
neerimisele.

«See näitus on justkui jalu-
tuskäik, mis algab 1910. aastaga 
ja jõuab lähiminevikku,» valgus-
tab Raitis.

Esimesena astub külasta-
ja otsekui läinud sajandi algu-
se Bauska poodi, mida pidas ko-

SUUREPÄRANE NÄITUS.  
Bauskas saab ajas tagasi vaadata. 

D obele keskväl-
jakul asuv Ter-
vete Maitse-
restoran («Ter-
vetes garšu 
restorans») tä-

hendab kõigepealt, et toidud on 
maitsvad, teiseks aga, et selle 
omanik on Tervetest pärit. 

Teate ju küll kuulsat Ter-
vete õlut? Seegi tehas kuulub 
talle. Või olete märganud seal-
kandis liikudes suuri hobuse-
talle ja -karju? Needki on tema 
omad. Nagu restorangi.

Ühesõnaga: nii soodsa hin-
naga, nii maitsvat ja nõnda 
rikkalikult garneeritud kana-
praadi või nõnda mõnusat lõ-
herooga ei saa tõesti kusagilt 
mujalt. J ust sellises paigas 

Tervete maakonnas 
Kronauces Zoltner-
si hotell koos sama-
nimelise restorani-
ga asubki.

Kuigi tegu on tasemel öö-
majaga, ei arvaks seda sugu-
gi, sest väljastpoolt näeb hotell 
välja nagu üks täiesti mittemi-
dagiütlev tellisehoone. 

Ent sees on mõnus, eriti kui 
näed õue vaadates, kuidas ko-
halik linnuriik pesitseb ning 
akent avades heligi ehk linnu-
laul taustaks tuleb. 

Hotelli ja restorani omani-
kud tegelevad aktiivselt põllu-
majandusega, sellest ka ümb-
ruskonna põldude arvukus.

Zoltnersi restoran on aga 
klass omaette. Elu parimad ah-
juribid sööte te just siin.

Küsite, miks asub Dobeles TERVETE RESTORAN, kui Tervete 
on ise hoopis Leedu piiri lähistel? Täiesti põhjendatud küsimus.

halik baltisakslane. Arhiivima-
terjalide ja ajakirjanduses aval-
datud kuulutuste põhjal saigi 
«pood» loodud – riiulitel on nä-
ha sool, kohv, munad, tee, või, 
maitseained, Bauskas pruulitud 
õlu, mida kõike sai osta kuld-
rublade eest. Omaette vaatamis-
väärsus on kassaaparaat, kus 
parajasti näha õllepudeli hind – 
kuus kopikat.

Mida kõike siit näituselt ei 
leia! Äärmiselt üllatav on vaa-
data, kuidas 1930. aastatel välja 
nägi daamide juuksurisalong või 
1940. aastate Saksa või Nõuko-
gude sõjamehed. Üks muuseu-
mitöötaja on ekskursiooni läbi 
viies võimeline mõlemat kostüü-
mi kandma. Eriti pidavat pub-
likule meeldima, kuidas ta pu-
naarmeelasena «Katjuušat» lau-
lab ning isegi tantsu lahti lööb. 
Põnevalt ja nostalgiliselt on si-
sustatud läbilõiked Nõukogude 
Läti elanike erinevate kümnen-
dite korteritest.

Eraldi on muuseumis välja-
panek erinevate ajastute nuk-
kudest.

Astugem läbi, pilet on nae-
ruväärselt odav!

Selline on Zoltnersi restoran.

Zoltnersi hotell – pealt täitsa tavaline, seest siiruviiruline.
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Giid Raitis Abelnieks kehastub ekskursiooni läbi viies es-
malt läinud sajandi alguse poemüüjaks. Hetkel tal kostüüm 
puudub.

Selline liinibuss liikus Riia ja Bauska vahet 1930. aastatel. Bussijuhid puhkepausil. 
(Repro)

Bauska muuseumi juurest läheb tänav, kus majadel on 
omapärased roosidest kaunistused, mis valmisid kohalike 
eestvõttel. FotoD: vernI LeIvAk

1930. aastate juuksurisalong. Jälgige lokirullide küljes olevaid juhtmeid!

Imekaunis Bauska raekojahoone VIA Baltika ääres.

Mida teile?  
Kohvi? Teed?

Dobeles asub  
Tervete restoran

Neljatärnihotell  
põldude keskel
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PUUDER JA LUTIKAKARBIKE. Ajaloolised kostüümid on hämmastavad.

Paneme end keskaegselt riidesse!

B auskast edasi al-
gab varsti Leedu. 
Kilomeeter enne 
riigipiiri pare-
mal märkate pu-
nastest tellistest 

maja – siinses «Maža muižas» 
ehk Väikeses mõisas saab uu-
rida põnevat ajalooliste kostüü-
mide väljapanekut.

Elina Kuznecova on väljapa-
neku perenaine. Ta ütleb, et tel-
listest hoone, kus see asub, on 
küll ajalooline, kui muinsusväär-
tust ei oma – jah, kunagi elas siin 
üks Saksamaa parun, kuid välja-
paneku hoones eneses asus ait.

Elina esindab kohalikku 
ajalooliste rekonstruktsioonide 
stuudiot Rokokoo, mille pea-
mine tegevusala on ajalooliste 
kostüümide õmblemine, mille 
eeskujuks on originaalid. Vahel 
panevad naised rõivad ka selga 
ning demonstreerivad, kuidas 
läinud aegadel elanud aristok-
raadid neid omal ajal kandsid. 
Peamiselt on stuudiosse kuulu-
vate naiste tähelepanu köitnud 
rõivad 18. sajandi teisest poolest. 

Kõik algas umbes 15 aasta 
eest, kui Rundale lossi ja teis-
te Zemgale mõisate giidid ning 
stuudio juhid hakkasid huvita-
tutele pakkuma teenust, mis ku-
jutas endast giidi juhendamisel 
toimuvaid teatraliseeritud eks-
kursioone. Et enamus ekskur-
sioonidest toimus Rundale los-
sis, mis esindab rokokoostii-
li, siis nii läkski. Just see ajas-

tu hakkas käsitööd jumaldavaid 
naisi üha enam inspireerima.

Vähe sellest, et naised va-
nade portreede järgi kostüüme 
õmblevad. Et neid täiuslikuks 
muuta, on nad pingsalt tudeeri-
nud ka kostüümiajalugu, kam-
minud hoolega internetipoo-
de, et leida võimalikult ehtsaid 
keskaegseid kangaid, ning õmb-
leb Elina sõnul lausa terve nais-
kond. Pluss modellid, kes rõivad 
üritustel selga tõmbavad ning 
neid demonstreerivad.

Nõnda ongi aastatega kogu-
nenud muljetavaldav kollekt-
sioon, mis koos looga läinud ae-
gade moest köidab kindlasti pal-
jusid. Kui suur hulk käsitööd, kui 
palju vaeva ja verd, mida on nobe-
datest näppudest teravate nõelte 
tõttu voolanud! Välja on pandud 
ka abivahendid, mida pihikut ja 
puusadel karkassi kandvad nai-
sed kasutama pidid. Eks saate ju-
ba Väikeses mõisas täpsemalt uu-

rida, kuidas tolleaegsed peened 
daamid tualettruumi või ööpotti 
kasutasid või nägu ja isegi juuk-
seid puuderdada lasksid. Lisagem, 
et daam vahetas kostüüme mitu 
korda päevas ning ta igapäevas-
te töövahendite hulka kuulus lu-
tikate kogumise karbike.

Eriti edev oli aga meeste 
mood. Kujutage ette, kui mõni 
selline paruka ja uhkete pitsi-
de, sitside-satside ja põlvikutega 
mees tänapäeval avalikkuse et-
te ilmuks! Soovi korral saab kõi-
ke ka kohapeal proovida. Suvel 
on enamasti ikka keegi kohal.

Seni on kõige kallima kasu-
tatud kanga meeter maksnud 
umbes 500 eurot, ja neid meet-
reid kulus koguni viis. Õnneks 
on stuudio naistel metseenid 
Inara ja Boriss Teterevid, kes 
seni on üüratud kulud katnud. 
See Läti äripere on Rundale los-
sile juba üle 20 aasta suuri sum-
masid annetanud. Aitäh neile!

Vaade näitusesaali. FotoD: vernI LeIvAk
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Elina Kuznecova ajalooliste kostüümide keskel. Neid saab pildistamiseks selgagi panna – kapis on suur valik! 

Klassikaline ööpott. Ükski daam ei saanud läbi nende abivahenditeta.
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K ui juhuslik möö-
duja väidaks, et 
majas aadressil 
Jelgava tänav 
42 on Riia kõi-
ge popim resto-

ran, ei usuks ütlejat vist keegi. 
Aga navigatsioonisüsteem kin-
nitab jonnakalt, et kusagil siin, 
vanas tööstushoones teisel pool 
Daugavat peab see olema. 

Nii ongi. Siinsamas siniseks 
võõbatud ukse taga, millel po-
le mingit silti. Selle salarestora-
ni olemasolu lihtsalt peab tead-
ma. Tänavusel Läti restoranide 
konkursil saavutas paik parima 
uustulnuka tiitli.

Nagu ütleb Max Cekoti res-
torani koduleht, miksitakse siin 
ebatavalist kaasaegset kööki 
ning originaalseid ideid, kus iga 
väike detail muudab õhtusöögi 
erakordseks kogemuseks. Ning 
see pole niisama turundusjutt.

Männid, kuused, näitus 
ja keerdtrepp
Esimesel korrusel võtavad tuli-
ja vastu hiiglaslikesse pottides-
se istutatud tavalised kuused ja 
männid ning kunstigalerii. Teise 
korruse restorani viivad seitsme-
meetrised metallist keerdtrepid. 
Restoran on täna suletud; oma-
nik, riialane Max Cekot on õhtu-
poolikul spetsiaalselt meie pärast 
kohale tulnud.

«Galeriis saavad oma teoseid 
näidata just kohalikud kunstni-
kud, pole tähtis, millisel tasemel 
nad on,» räägib Max. «Praegu 
näiteks esitleb oma töid Anna 

Abolinš, kes teeb pilte ehitusma-
terjalidest,» lisab ta.

Kuulnud, kui palju restorani 
leidmiseks vaeva nägema pidime, 
noogutab ta mõistvalt.

«Nii see on, inimesed pole 
harjunud, et restoran võib sel-
lises industriaalses paigas asu-
da, kuid selles meie idee seisneb-
ki,» kinnitab ta. «Tegelen resto-
ranidega ammu – Lätis kaheksa, 
Londonis, New Yorgis, Pariisis ja 
Los Angeleses kokku 15 aastat. 
Olin ikka otsinud kohta, mis po-
leks teiste sarnane. Just sellist, 
kuhu astute sisse ja küsite: kus 
see restoran siis on?»

Hoone, milles erakordne toit-
lustuskoht paikneb, sai valmis 
1911. aastal. Selles asus puidutööt-
lemise tehas. Just see tõik pani 
lendama mõtted disaineritel, kes 
restorani interjööri loomisega te-
gelesid. Puud ei kasva esimesel 
korrusel juhuslikult.

«Mõtlesimegi, et tulete küll 
restorani, aga esmalt satute met-
sa,» selgitab Max Cekot. «Siis as-
tute mööda treppi üles. Kunagi 
oli neid hoones 30 ringis; kaks 
viimast renoveerisime meie ja 
need on nüüd kasutusel, kusjuu-
res kasutama pidime sama teh-
noloogiat, nagu kasutati Titanicu 
ehitamisel – see ei lase metallil 
roostetada.»

Sein 250-kilostest palkidest
Teisel korrusel osutab Max laua-
kesele, mille ümber saab väik-
sem seltskond istet võtta ning 
sissejuhatuseks näiteks aperitii-
vi mekkida.

Edasi oodatakse külastajaid 
päris restoranilaua taha. Kohti on 
siin vaid 26, kõige rohkem 30 ini-
mesele. Kuused ja männid kas-
vavad ka piinlikult puhta avatud 
köögiga restorani saalis. Lauad on 
paigutatud nii, et köögis toimuv 
suurepäraselt näha oleks, just-
kui tahetaks sellega öel-
da: meil pole midagi 
varjata. Kui sööja 
tahab kokkade-
ga toiduvalmis-
tamise ajal su-
helda – palun 
väga, neil on 
selle üle ai-
nult hea meel.

«Kui meie 
seltskonnaga 
liitub mõni pro-
fessionaalne kokk, 
kes ütleb, et see ei ra-
hulda tema vajadusi, siis ta 
koht polegi tõesti siin, sest 
selles köögis saab teha ab-
soluutselt kõike, kusjuu-
res selleks pole vaja palju 
ruumi,» sõnab Max endale 
omasel vaiksel toonil.

Kohe avatud köögi lä-
hedal asub peakoka laud, 
mille taga istujatest loodab 
omanik, et nad omavahel 
suhtlema hakkavad ning 
mõnusas õhkkonnas sõb-
runevad. Saali disaini mõt-
les välja peakokk, paludes 
oma kunstnikust sõbral Ni-
kita Sõsojevil oma ideed el-
lu viia, samas jälgides, et ta 
millegagi üle ei pingutaks. 
Näiteks on moodustatud 

saali ühte ossa suurtest 250-ki-
lostest puupalkidest sein. On 
raske ette kujutada, kuidas need 
teisele korrusele vinnati – keerd-
treppi transpordiks ilmselgelt ka-
sutada ei saanud. «Ühest luugist 
saab kolmandale korrusele. Kuju-
tasime ette, kuidas vinnasid ras-

kusi vanad egiptlased,» 
vihjab Max. Lauad 

on vanadest paa-
tidest. Vana on 
parkettki.

Restoranis 
kasutatavad 
Läti hallist sa-
vist keraami-
lised nõud on 

valminud kä-
sitööna ning on 

kasutuses väga 
erinevate vormide-

na, et sobituda ükskõik 
millise roaga. Nõud on ühelt 
poolt iidsel viisil mesilasva-
haga töödeldud, teiselt poolt 
glasuuritud, et esemed nõu-
depesumasinas vastu peaks.

Kunagi ei tea, mida 
pakutakse
Oleme kirjeldanud inter-
jööri ja kiitnud restorani 
loomise ideed, kuid toitu-
dest pole rääkinud sõnagi.

«Valmistame kümmet 
rooga,» avaldab Max Ce-
kot. «Aga kõigepealt esi-
tan külastajatele kolm küsi-
must: kas olete ehk mõne ai-
ne suhtes allergiline, kas ee-
listate alkohoolseid või alko-
holivabu jooke ning kuidas 

läheb, kas tunnete ennast hästi? 
Idee seisneb lihtsalt selles, et ini-
mene ei tea, mida ta sööma hak-
kab ega peaks menüüd käes hoid-
ma ega mõtlema, kas valida liha 
või kala. Eesmärk on, et inimesed 
lõõgastuksid ega mõtleks millest-
ki, kuid tutvuksid maitsetega, mi-
da nad kodus kunagi ei tunne.»

Üheksakäigulise õhtusöögi 
eest küsitakse restoranis 85 eu-
rot. Kui lisada joogid, läheb lõ-
bu kallimaks. Vein maksab roh-
kem, mahlad vähem, taimetoi-
dumenüü on samuti põhime-
nüüst odavam. Menüüd muutu-
vad iga paari-kolme nädala järel.

Ainulaadne köögimuusika
Mullu septembri keskel avatud 
restoran pole klientuuripuuduses 
olnud, ehkki ametlikult on töö-
päevi nädalas kolm – neljapäev, 
reede ja laupäev, siiski vaid eel-
nevalt registreerides. Jah, ka teis-
tel päevadel võib tulla, kuid kui 
seltskonnas on vähem kui küm-
me inimest, ei liiguta kokad lillegi.

«Mõte oli Läti kulinaariat 
pisut unest äratada,» tunnistab 
peakokk. «Minu kulinaariaala-
ne kasvamine leidis aset Euroo-
pas ja Ameerikas, vaatasin rin-
gi Skandinaavias ning adusin, et 
minu nägemus restoranipidami-
sest on siiski teistsugune. Mõni 
küsib, kas meil saab süüa vaid 
üht rooga, aga vastame eitavalt. 
Küsitakse, kas võib oma veini 
kaasa võtta, ja me vastame ik-
ka eitavalt. Et muuta suhtumist 
Läti kuliaariamaastikul, soovitan 
teistel ettevõtjatel samuti mitte 

mõelda eeskätt ärile, vaid idee-
le. Meie keskendusime ideele ja 
lihtsalt vedas, et idee hakkas äri-
na toimima.»

Ent miks pole ikkagi väljas 
ühtki silti ega viidet, et siin üldse 
midagi asub? «Tegime spetsiaal-
selt nii, et inimesed peaksid meid 
otsima. See on praegu ülemaa-
ilmne trend, et kõige nooblimad 
restoranid on justkui salastatud 
või varjatud, kuid kuidagi neid ju 
leitakse,» muigab Max ning lisab, 
et esialgsete plaanide järgi on ot-
sustatud jääda paigale vähemalt 
viieks aastaks, võib-olla isegi 
laieneda, sest kõrval asub kasu-
tamist ootav ruum, mida võiks 
kasutada banketisaalina. Kuna-
gi tekib ehk ka päevarestoran.

Muide, kogu meie vestlust 
saadavad veidrad, justkui maa-
välised helid. Midagi Sven Grün-
bergi varasemate teoste taolist. 
Selgub, et taustaks kõlab spet-
siaalselt just praegu sündiv heli-
teos, mida esitab noormees, kes 
seni istus vaikselt arvuti taga.

«Me ei tee pelgalt süüa, vaid 
ka muusikat,» teatab Max. «Ko-
gu söögivalmistamise aja kõlab 
siinsamas sündiv muusika. Mi-
nu teada pole maailmas kusa-
gil midagi taolist varem nähtud 
ega kuuldud. Oleg, kas praegu on 
süsteem sisse lülitatud?» hüüab 
ta noormehele. Vastus on jaatav. 
Max klõbistab sõrmedega metal-
list köögimööblil, tõstab nõusid 
ühest kohast teise ning kõik see 
tekitab omakorda müstilisi heli-
sid, mida peakokk ise nimetab 
meloodiaks.
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Riia turismiamet, Läti investeerimis- ja arenguagentuur LIAA 
ning kompetentsed välismaa eksperdid selgitasid välja  
LÄTI 30 TÄNAVUST PARIMAT RESTORANI. Mõnega teeme 
kohe lähemat tutvust. Võistlusel ei osalenud endale juba ammu 
nime teinud meelelahutus- ja toitlustuspaigad. Huviga hinnati 
uustulnukaid ning restorane üle kogu Läti. Kategooriaid oli viis: 
30 parimat restorani, parimad uustulnukad, parimad restoranid 
Riiast väljaspool, parim joogivalik ja parim peakokk. Neist 
saab ammendava ülevaate veebilehel bestrestaurants.lv.

Pilk Max Cekoti restorani kööki, esiplaanil peremees. FotoD: mAx Cekot kItCHen

Osake interjöörist.

Valik gurmeeroogasid.

Riia kõige nooblimas restoranis  
muutub koka iga liigutus muusikaks 

Lähme Lätti 
sööma!
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Ku ld iga vä i-
kelinna uh-
kus on kaht-
lemata Venta 
jõel sumiseva 
joa ääres asuv 

Bangert śi restoran, mis tänu 
peakokk Aigars Silisile saavu-
tas parimate restoranide ede-
tabelis 26. koha.

Bangert śi omanikud lähtu-
sid restorani luues isekusest – 
neile meeldis külalisi vastu 
võtta. Restorani saab ju kok-
ku kutsuda palju sõpru.

Muidugi teadsid nad sedagi, 
et restorani tähtsaim persoon 
on tegelikult peakokk. Tuleb 
ette, et menüü ei muutu mõnes 
Kuldiga toitlustuspaigas aasta-
kümneid. Bangert ś suutis aga 
linlasi üllatada, eriti kui need 
kodus olid harjunud eelistama 
kotlette, karbonaadi ja keedu-
kartuleid. Küll ehmatas resto-
ran kliente üllatavalt maitsva-
te roogadega punapeedist, küll 

Läti parimaks res-
torani peakokaks 
kuulutatud Val-
ters Zirdzinš mui-
gab, kuulates ame-
tikaaslasi, kes kin-

nitavad, et valmistavad roogi 
vaid kohalikust toorainest ning 
käivad selleks ise marjul, seenel 
või kalal. «Heal kokal pole sel-
leks aega, ta teeb köögis süüa,» 
kinnitab ta.

Valtersi 40 kohaga restoran 
asub Riia vanalinnas (Miesnie-
ku 8) ning juba kaugelt on nä-
ha, et selles pakutakse Läti toor-
ainest valmistatud roogi. Väite 
tõestuseks on välisukse kõrval 
eesruumis koguni meekärg ning 
vitriinis valik kohalikke tooteid. 
Jah, restorani interjööri võib pi-
dada kohati isegi askeetlikuks, 
kuid lauale pandud road viisid 
restorane hinnanud auväärsel 
žüriil keele alla. Mis siis veel võ-
hikutest rääkida.

Valmierast pärit Valters 
Zirdzinš on tagasihoidlik mees. 
Ütleb, et mõni peab teda isegi 
pisut imelikuks, aga geeniuste-
ga, kaasa arvatud tõeliste toidu-
valmistamise kunstnikega teisi-
ti olla ei saagi.

Lõpeta hädaldamine
Töötanud restoranides Valmie-
ras, Riias ja Saksamaal, otsustas 
Valters seitsme aasta eest, et ta-
haks teha midagi sellist, mis en-
dale meeldib. Isegi oma resto-
ranist ei unistanud ta siis. «Ma 
ei tahtnud enam banketilaudu 
toiduga varustada,» märgib ta, 
«tahtsin teha maitsvat toitu ja 
tegin isegi toiduainete nimekir-
ja, mida kasutaksin.» 

Ajaga oli talle tekkinud 15 
tuttavat majapidamist, kust 
oli juba harjutud liha, köögi-
vilju, linnuliha või kala tellima. 
Miks mitte kasutada kohalikku 
toorainet – Hollandi või Brasii-
lia kauba eest las maksavad tei-
sed. Ja kuigi algul ei osanud ko-
halikud ehk lihakeha tükeldada 
nõnda, nagu vaja, pakendidki ei 

sobinud esialgu restoranis kasu-
tamiseks, on nad tänaseks sel-
le kõik selgeks saanud ning ai-
na paremaks läheb.

«Peaasi on proovida, mitte 
hädaldada, et kõik on halvasti,» 
leiab Valters.

Algul polnud tal restorani 
avamiseks raha ega partnereid 
– Valters ei pea end ärimeheks. 
Ent siis avanes Riia vanalinnas 
võimalus rentida vanas tühjaks 
jäänud majas ruumid ning liht-
sate vahenditega korda teha. 

Peagi selgus, et kuna on 
tegu pealinnaga, tuuakse siia 
kaupa üle kogu Läti, nii et kui 
varem puudus kontakt näiteks 
kitsejuustu tootjatega, siis nen-
de leidmisega polnud enam 
probleemi. Kui seitse aastat ta-
gasi sõitis Valters ise saja kilo-
meetri taha, et mõni kilo kva-
liteetset loomaliha, kala, mune 
või lambaliha tuua, siis nüüd 
tuuakse talle produktid resto-
rani. Kord aastas võtab mees ka 
ise teekonna ette, et varustajad 

üle vaadata ning uurida, mida 
uut neilt saada võiks. Maitse-
ainete osas jagab ta nõuandeid 
näiteks kahele väärikale Cesise 
daamile, kes oma kasvuhoones 
Valtersile praegu lausa 90 eri-
nevat maitsetaime ja köögivil-
ja kasvatavad.

Ei tiku kebabi küpsetama
«Olen ajakirjadest lugenud kok-
kade jutte, kuidas nad ise see-
ni korjavad või tomateid kasva-
tavad – see kõik on lollus!» põ-
rutab Valters. «Kui ikka hooaeg 
on käes, pole kellelgi aega sel-
lega tegelda. Augustis on kõik 
Riias restoranid rahvast täis, 
kõik on tööl kuni 12 tundi öö-
päevas, mis seenekorjamisest te 
räägite?! Tean, et see jutt palju-
dele ametikaaslastele ei meel-
di, aga olen alati eelistanud olla 
aus ning seepärast on mind ka 
imelikuks peetud. Ütlen ausalt, 
et need kaks daami teevad ise-
gi talveks purki pandud tooteid 
minust paremini ning nende 

mängumaale ma ei kipu. Samu-
ti nagu ei kipu kebabi küpseta-
ma – linnas leidub teisi, minust 
paremaid kebabiküpsetajaid.»

Samuti ajab teda naerma 
mõne kohaliku püüdlus valmis-
tada, nui neljaks, kohalikust vii-
namarjast veini, ehkki Läti po-
le viinamarjamaa. Siin kasuta-
takse vahuveini, õigemini siid-
ri valmistamiseks õunu. «Tiig-
ridki on meil loomaaias,» mui-
gab peakokk.

Kindlat omavalmistatud 
rooga, mis tõesti ülihästi välja 
tuleb, Valters esile tuua ei os-
ka. Ütleb, et tegelikult saab ala-
ti veel paremini.

«Meil on väga palju käsit-
sitööd,» sõnab ta. «Näiteks kui 
võtame lamba, siis ostame ter-
ve rümba ning lõikame kahek-
saks osaks, nii et igast osast 
saab kaks või neli portsjonit. 
Isegi menüüsse ei pane me neid 
roogi eraldi kirja, vaid teatame 
külastajate, et täna teeme tei-
le süüa neljast lambajalast. Me 

ei osta sisse 20 kilo karbonaa-
di ei tea kust, sest ükski maja-
pidamine ei suuda korraga nii 
suur kogust lambakarbonaadi 
anda – selleks peaks ainuüksi 
meie restorani jaoks tapma 50 
lammast. Pean väga valeks, kui 
süüa ei tehta kogu loomast.»

Lambajalad või lambamaks?
Läti köögi eripäradest kõneldes 
leiab Valters, et ega seal mida-
gi lõpmata originaalset olegi. 
Lätlased nagu eestlasedki on 
äganud sadu aastaid teiste rah-
vaste orjuses, mistõttu on need 
rahvad jätnud põhjaliku mär-
gi maha. Isegi Nõukogude Lii-
du viisteist liiduvabariiki tegid 
seda – varem Lätis seljankat, 
hartšood ja plovi ei tehtud.

«Midagi sellist nagu itaal-
lastel, jaapanlastel või prants-
lastel meil välja käia pole,» 
märgib ta. «Seega loodan, et sõ-
da enam kunagi ei tule ning ka 
Läti köök võib rahulikult tek-
kida.»

Eestlastel soovitab ta kasvõi 
huvi pärast oma restoranist läbi 
astuda. Täpselt samamoodi, na-
gu tema kaks korda aastas Ees-
tit külastades teeb. Lisaks Tal-
linna, Tartu ja Pärnu restorani-
des surfamisele on ta läbi käi-
nud ka Saaremaa ja Muhu pee-
nemad toitlustuskohad.

Oma restoranis – tööd pakub 
ta 12 inimesele – kostitab ta kü-
lalisi Lätis röstitud kohviga ning 
suurepäraste väikeste marinee-
ritud ja siis praetud Läänemere 
sardiinidega. Meie külaskäigu 
päeval ei olnud kord lambajal-
gade, vaid -maksa käes ning se-
da hautatud hõrgutist pakutigi.

«Aga mu lemmikkoht Balti-
maades on ikkagi Põhjaka res-
toran. Ma kohe tunnen, et seal 
on midagi tõelist ja head,» kin-
nitab Valters Zirdzinš.

Omanimelise restorani lu-
bab ta suvisel turismihooajal 
ka esmaspäeviti avada. Püha-
päev jäägu töötajatele perega 
olemiseks.

Restoran, kus serveeritakse pullipõsepraadi

Läti parim kokk Valters Zirdzinš:  
heal kokal pole aega metsas seenel käia

Meisterkokk Aigars Silis restorani ees.  FotoD: vernI LeIvAk

Pullipõsepraad, mis viib lausa keele alla. Foto: LIAA

Või praad, mille Aigars 
ise välja mõtles – 24 tundi 
84-kraadises tsirkuleerivas 
vees soola ja pipraga maitsesta-
tud hautatud pullipõsed. «Olu-
lisim on soetada õigesti kasva-
tatud lihapullide põsed. Neid 
tuuakse mulle lähedalasu-
vast farmist,» rõhutab Aigars. 
«Kastme valmistamiseks kee-
dan puljongi enne tomatipas-
tas praetud jaanalinnuluudest 
– neidki keedetakse 24 tundi. 
Lisandiks pakun bataati, tava-
list kartulit ja karamelliseeri-
tud pastinaaki.»

Vaatame kohe menüüst, 
kui palju põsepraad maksab. 
9 eurot ja 20 senti – miks mit-
te proovida. Bangert śis on tei-
sedki road restorani kohta vä-
ga soodsad.

Muide, päris restorani lä-
hedal algab täiesti uus mat-
karada, kus saab hõlpsasti li-
sanduvate liigsete kilode vas-
tu võidelda.

Nii näeb restoran välja Miesnieku tänavalt. FotoD: vernI LeIvAk

Väikesed praetud ja marineeritud Läänemere sardiinid. «See on alterna-
tiiv jaapanipärastele krevettidele,» naerab Valters. Kalad tuleb kasta 
sprottidest valmistatud majoneesi sisse.

«Peremees ulatab selle alati eraldi 
kotis,» osutab Valters hautatud ja 
kergelt praetud lambamaksale.

Kartulisupp keedukanaga, lisatud 
trühvliõli, vinnutatud veiseliha ja 
rohelise sibula või.
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rabas püramiidina kujundatud 
köögiviljasalatiga.

Aigars töötab Bangert śis 
juba viis aastat. Kohalik rah-
vas aina imetleb teda: kuidas 
noor mees nii palju jõuab. Su-
vel, kui turiste Kuldigas palju, 
on mees tööl 24 tundi ja 7 päe-
va nädalas, tuues selle ohvriks 
isegi isikliku elu. Ta on heas 
mõttes oma töö fanaatik, kes 

aeg-ajalt mõtleb välja uusi roo-
gi ja isegi tehnoloogiaid.

«Näiteks svammikook, mis 
meenutab matšalkat ja mida 
ma valmistan mikrolaineah-
jus,» pakub Aigars. «Valmis-
tan biskviidi, mille lasen lä-
bi sifoonimasina mikrouu-
ni ning moodustubki õhuline 
kook, mis pealevajutamisel võ-
tab endise vormi tagasi.»
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Verni LeiVak
toimetaja
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S ee maja Latgales 
Preili linnakeses 
Upiši tänav 20 on 
väljast kummali-
ne ning seest veel 
kummalisem. Ko-

halik motomees Aleksandr Nes-
terjuk on selle täitnud mootori-
osadest valmistatud skulptuu-
ridega – galerii nimi on «Moto 
& Metal Nester Custom».

Mees ise nimetab seda kõi-
ke turismi- ja kunstiobjektiks. 
Hoone kaks korrust on täide-
tud erinevate liikurite vanadest 
osadest moodustatud brutaal-
sete skulptuuridega, mille autor 
on tema ise. «See on minu pa-
ralleelmaailm,» rõhutab Alek-
sandr.

Aleksandr töötas aastaid 
automaalri ja -remontijana ning 
tema elu möödus garaažis – ar-
mastuse töö vastu päris ta isalt, 
kes samuti autoremondiga te-
geles. Kui ta oli lammutanud 
varuosadeks oma esimese mo-
peedi, jäi sellest osi üle ning 
eks neid lisandus mujaltki. Õi-
gupoolest kogunes neid tohu-
tu hulk. «Ma tahtsin neile vor-
mi anda,» põhjendab harrastus-
kunstnik. «Vormitunnetus oli 
mul tänu autokerede paranda-
misele olemas. Esimene skulp-
tuur valmis 2016. aastal, mind 
kutsuti sellega Preili iga-aasta-
sele originaalnukkude näituse-
le ning sain sealt hulga meeldi-

HÄMMASTAV VÄLJAPANEK. Autoremondilukksepp ostis Preilis oma personaalnäituseks terve hoone.

L atgales Aglona 
maakonnas asub 
metsa vahel Čer-
toksi ehk Kura-
dijärv, mille on 
oma hooldada 

võtnud Läti riigimetsamajand.
Järve tekke kohta on igasu-

guseid legende, kuid Kuradijär-
veks kutsutakse seda põhjusel, 
et selle juures tunnevad inime-
sed end kas väga hästi või vä-
ga halvasti. 

Räägitakse, et vee vär-
vus vahetub kolm korda päe-
vas, ümbruskonnas ei laula lin-
nud, metsas puuduvad rooma-

Selle peale annab tulla, et 
mahajäetud luteri kirikusse 
Õnnemuuseum luua. Usku-
matu idee käisid välja Lat-
gale piirkonna Indra asula 
kultuuritöötajad ning tegid 

mõtte teoks.
Indrasse on praegu jäänud vaid üks 

luterlane, vana inimene, kellel kirikus-
käik oleks suur ettevõtmine, ja kuna 
kõik teised on katoliku usku (muide, 
Indra katoliiklased rääkisid varem 
omavahel valgevene keeles, aga pal-
vetasid poola keeles), oli vaja lagunev 
ja katusel kaskesid kasvatav kiriku-
hoone päästa. Õnneks ei kasutatud se-
da nõukogude ajal viljalao, vaid banke-
ti- ja spordisaalina. Tehti nii, nagu tä-
napäeval ikka – käidi välja idee, kirju-
tati projekt ning saadi raha.

Muuseumi juhataja Ilona Kangize-
re nimetab asutust pigem lõõgastus-
keskuseks, sest muuseumiks on se-
da ehk liiga pretensioonikas kutsuda. 
«Õnneks on õnn veel olemas ja seda 
pole vaja muuseumis näidata,» sõnab 
Ilona. «Arvatakse, et õnn on midagi 
filosoofilist, aga tegelikult on inime-
ne õnnelik siis, kui tema organismis 
on piisavalt endorfiini, õnne- ja eufoo-
riahormooni.»

Iga pileti lunastanud külastaja saab 
juba sisse astudes tükikese šokolaa-

Endisesse kirikusse tehti 
Õnnemuuseum

Ettevaatust, 
Kuradijärv!

jad ning need, kes on otsusta-
nud paadiga teisele kaldale ae-
rutada või ujuda, ei pääse järve 
keskosast enam eluga – midagi 
seletamatut kisub neid põhja. 
Sügavust on veekogul aga lau-
sa 18 meetrit. 

Räägitakse, et põhjas elavad 
paksud ja täiesti läbipaistvad 
ahvenad, kes tegelevad kanni-
balismiga.

Läksime asja kontrollima. 
Parkimisplats, kuhu mahuvad 
ka bussid. Laudadest ehitatud 
trepp viib kahele vaateplatvor-
mile. Linnud laulavad. Idüll. Sa-
jab seenevihma.

EI VÕI OLLA. Külastajateta jäänud luteri kirik leidis uue kasutuse.

vaid emotsioone. Tegelikult tu-
lid korraldajad mu juurde autot 
remontima, märkasid töökojas 
minu tehtud taieseid seismas 
ning ütlesid, et peaksin neid 
rahvale näitama.»

Hoone, kus praegu tema teo-
seid näha saab, oli oksjonil. Et 
linnas on juba nukumuuseum, 
millest kirjutasime mullu, on ka 
Eesti turistid Preili üles leidnud. 
Miks mitte neile siis kogu oma 
loomingut näidata!

Loomingu esitlemiseks, loe: 
majaostuks on Aleksandr võt-
nud laenu. Mäng käib kogu pan-
ga peale: «See on minu risk, mi-
nu julgus, minu usk oma tões-
se ja ideesse.» Loomulikult jagab 
mehe põhimõtteid tema graafili-
sest disainerist abikaasa, kellega 
on pool Euroopat ratta seljas ma-
ha sõidetud ning kes meest ka 
üht skulptuuri looma inspireeris.

Pilet maksab viis eurot.

Minu risk, minu julgus, minu tõde

Väidetavalt õõva tekitav järv pole tegelikult üldse nii hirmus.

Muuseumi juhataja Ilona Kangizere de-
monstreerib kivile maalitud lepatriinusid, 
mis toovad samuti õnne.

Vaade muuseumi, esiplaanil ader ja vagu.

«Tema oli mu esimene lemmikloom, rotveiler Brad,» osu-
tab Aleksandr.

Aleksandr Nesterjuk ja tema teos, mis sümboliseerib õigusemõistmist. Luukerel, kes istub ükssarviku seljas, ei põlenud tuled ajutise 
tehnilise rikke tõttu. FotoD: vernI LeIvAk

See taies rokkaritest sai teoks tänu sellele, et autor armastab rokki, 
Nautilius Pompiliust ja B2, ja elektroonilist muusikat, eriti Prodigyt ja 
Chemical Brothersit.

Aleksandr Nesterjuk oma naisest 
loodud skulptuuri «Kirg» juures.
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di, et end õnnelikuna tunda. «Muu-
seum» pakubki külastajate erinevaid 
võimalusi, kuidas ennast ja teisi lõ-
bustada, üritades kohati põhjendada 
väljapanekut ka teaduslikust vaate-
vinklist. Ent on ka vanu ja unune-
ma kippuvaid tõekspidamisi – näi-
teks toretseb keset endist kirikut 
tükike musta mulda, ader selle sees. 
Eks ikka selleks, et meenutada: ka 
töö teeb inimese õnnelikuks.

Pärast seda, kui külastajatele an-
tud võimalus nõusid õnnekildudeks 
purustada on kasutatud, saab ronida 
kirikutorni ning nautida Indra hin-
gematvaid vaateid.
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Läti parim perenaine

Läti riigitelevisioon on mitu aastat salvestanud Austriast 
sisseostetud formaati, seitsmeosalist tõsielusarja, mis 
kandis Lätis pealkirja «Läti parim perenaine» ning aastal 
2017 kuulutati võitjaks Ilze Stabulniece.
Ilze tunnistab, et osalemine seriaalis tuli ärile igas mõttes 
kasuks – siiani sõidetakse just siia, lausa gruppidena, et 
teletähte oma silmaga vaadata.
Konkursil osales eelkonkursi läbinud seitse perenaist. 
Igas seerias võttis üks perenaine oma kodutalus kuut 
saatusekaaslast vastu, neile korraldati mõõduvõtmisi 
ning üksteisele punkte andsid nad ise. Hinnati toidu 
maitset, roogade kujundust taldrikul, aga ka üldist  
atmosfääri.
«Usun, et väga palju aitas võidule kaasa mu abikaasa, 
kelle ülesanne oli perenaisi lõbustada,» oletab Ilze. Abi-
kaasa Viktors on tõeline seltskonna hing, töö-, nalja- ja 
isegi napsimees, sest kohalikku jooki šmakovkat valmis-
tatakse siinkandis vaat et igas peres. «Samuti tegid saa-
tes kaasa meie pojad, kes käitusid väga loomulikult ning 
õpetasid kõigile isegi «hobusesammudega tantsu», mil-
lest ei puudunud galopp.»
Pärast telesaadet on Ilzet ja Viktorit teistessegi saade-
tesse kutsutud ning Läti president palus neid oma vas-
tuvõtule.

Verni LeiVak
toimetaja
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V iie kilomeetri 
kaugusel Läti–
Valgevene pii-
rist peab tele-
visiooni tõsielu-
sarjas «Läti pa-

rim perenaine» võitjaks kuulu-
tatud Ilze Stabulniece perega 
rantšot, kus saab ka ööbida ja 
pidu panna.

«Vaata, ema, teenin selle 
eest kuus eurot!» jookseb ema-
le vastu noorim perepoeg ning 
näitab oma päevatöö vilja – pur-
gitäit tigusid, mida ta on kor-
janud ja nüüd kokkuostupunk-
ti viib. Läti gurmeerestoranides 
on kodumaised teod väga hin-
natud kraam.

Ääremaal toimetulek nõuab 
nutikust ja töökust – see sai 
Ilzele selgeks ammu. Siin, Kras-
lava maakonnas Kaplava kan-
dis on ta ju sündinud ning kui-
gi peres oli teisigi lapsi, jäi just 
Ilze kodutalu ja -maid arenda-
ma. «Olen siia kinnistunud nagu 
vana tamm, mida ei saa enam 
ümber istutada,» ütleb ta.

Auväärne ajalugu
Sada aastat tagasi oli siin pii-
riäärne võsa, aga kui 1936. aas-
tal toimus riigi reformimine ja 
president Karlis Ulmanis tegi 
kõik selleks, et inimesed piiri-
äärsetel aladel elaksid, maksis 
riik poole kivimajade ehitamis-
kuludest kinni. Ilze vanaisa Ja-
nis Stabulnieks oli seni sada ki-
lomeetrit eemal teenrina leiba 
teeninud ja tutvunud seal tule-
vase naisega, kes sünnitas kuus 
last. Reformi tulemusena saa-
bus pere siia.

Esimene elukoht oli lauda-
hoone, kus elati kõrvuti loo-
madega. Sündis veel kolm last. 
Peagi ehitas vanaisa Janis ki-
vist maja, milles praegu Ilze-
gi pere elab. Ta soovis endise 
teenrina kangesti peremeheks 
saada. Majas ei puudunud kraa-
nist voolav vesi ja elekter, kuid 
lisaks ostis mees kokku 30 hek-
tarit ümberkaudseid maid.

1945. aastal, kui sõda lä-
bi sai, astus vanaisa kogemata 
miinile ja hukkus, vanem poeg 
lasti maha. Paljud on Ilzelt pä-
rinud, kuidas selliste maadega 
kulakuperet Siberisse ei saa-
detud. Maad võttis riik enda-
le, aga pere jäi alles. Talu abi-
hoonetes leidsid elupaiga kol-
hoosilehmad ja -hobused, vee-
värk purustati…

Taasiseseisvunud Lätis seati 
õiglus jalule ning kõik algas ot-
sast: võsa raiumine, prügi kogu-
mine, teede taastamine.

«Mul on meeles unenägu, 
et jooksen kodumaja katusel, 
võtan hoogu ja tõusen lendu,» 
räägib Ilze ning poetab pisara. 
«Nägin lennates kogu majapi-
damist – puid, heinamaid, ko-
duloomi, kodumaja… Enam ma 
seda und ei näe. Nüüd on see 
tõeks saanud. Mu süda on siia 
juba mu sündides maetud.»

Klajumi rantšo tegutseb 28 
aastat ning laieneb – tükkhaa-
val ostetakse maid juurde. Hek-
tareid on kokku juba 125. Täna-
seks on rantšo alal moodusta-
tud looduspark, kus asuvad ka 
neli talu, kus reisisellid saavad 

KODUKOHALE TRUU. Ilze Stabulniece on ettevõtjana isegi ääremaal edukas.

«Süda tunneb, et see maa vajab mind.»

ööbida. Tänavu avatakse külas-
tajatele autentses stiilis hoone, 
mis ehitati 1916. aastal.

13 hobust ja 15 kana
Rantšo tähendab mõistagi, et 
siin on hobused ja saab ratsu-
tada. Alustati muide ühe hobu-
sega – alles pärast ostu selgus, 
et loom oli tiine, nii et veebrua-
ris soetatud ühest hobusest sai 
juulis kaks. Siis osteti veel kab-
jalisi, siis veel… Nüüd on kol-
lektsioonis esindatud nii läti, 
valgevene kui ka leedu tõugu 
hobused, kokku on neid kolm-
teist. Võru kandist on Ilzel 
plaan soetada ka eesti hobu-
seid: «Nad on väikesed ja väga 
vastupidavad.»

Lisaks hobustele on majapi-
damises kaks kassi, viisteist ka-
na ja kaks koera. Külalisi on Ilze 

koos abikaasa Viktors Pilščikov-
siga, kahe mees- ja kahe nais-
teenijaga võimeline vastu võt-
ma kuni paarkümmend. Suvel 
võetakse kuni kaksteist inimest 
juurdegi.

«Aga meil pole hotell, igaüks 
elab oma majas, paljud tulevad 
kogu perega ja võtavad lemmik-
loomadki kaasa, isegi oma ho-
busega võib tulla. Majad on tei-
neteisest nii vähemalt kilomeet-
ri kaugusel, nii et ühest hoonest 
kostvat muusikat teises ei kuu-
le,» teavitab Ilze. «Lisaks loo-
duspargi nautimisele käiakse ka 
üksteisel külas või kohtutakse 
meie söögisaalis. Oleme regist-
reeritud kui raviasutus, kuid te-
gutseme vaid ühes, hipoteraa-
pia vallas.»

Pesemiseks saab kasutada 
nii soome kui ka suitsusauna, 
kusjuures viimane on külastaja-
te hulgas eriti populaarne.

«Mul on tõesti tunne, et see 
maa vajab mind ja mina vajan 
seda maad,» ütleb Ilze täiesti sii-
ralt. «Süda tunneb nii. Ja mõis-
tus ka. Mõni küsib, kui palju 
mõni hobune maksab, ja meie 
vastame ikka, et sõbrad pole 
müügiks.»

Ilze ja maa, millele kuuluvad ta hing ja süda. FotoD: vernI LeIvAk, erAkogu

Pärast «Läti parima perenaise» saadet said Ilzest ja Vik-
torsist telestaarid. Pildil on nad koos meisterkoka Roberto 
Meloniga.

Presidendi vastuvõtul. Lipu juures pojad Reinis ja Nauris.

Kõik hobused polnudki karjamaal. Ilze ja Viktors läksid oma lemmikuid talli vaatama.

Rantšo tähendab 
mõistagi, et siin 
on hobused ja 
saab ratsutada.
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Kraslava roogade retsepte

Gulbešnikud seenekastmega
Keedetud munderkartulid koorida, tampida puruks, 
lisada soola ja sibulat. Kartulimassist vormida väikesed 
pannkoogid, mille vahele pista õhukesed viilud 
suitsulihaga ning voolida see piklikuks pannkoogiks. 
Küpsetada päevalilleõlis. Serveeritakse taldrikul ning 
valatakse üle seenekastmega.

Malviina pliinid
Hapupiim segada suhkru ja soolaga, lisada jahu, pisut 
soodat ning segada tainaks, kuni see meenutab 
hapukoort. Praadida pannil kahelt poolt ning anda lauale 
keedise, hapukoore või kastmega.

Meekook
Vaja läheb: kolm muna, klaas suhkrut, klaas hapukoort, 
100 grammi võid, kaks supilusikatäit mett, 100 grammi 
rosinaid, 50 grammi pähkleid, üks teelusikatäis soodat.
Valmistamine: lüüa munad suhkruga vahule, lisada või ja 
kloppida vahule veel kord, lisada kuumaks aetud mesi, 
segada, lisada hapukoor, sooda, pähklid ning kõige 
lõpuks jahu, aga nii, et tainas poleks väga paks.

Kraslava loss ootab rikkaid kosilasi, et konserveeritud staadiumist pääseda.

Kohalikud toidud oblikasupp ja gulbešnikud lihaga.

Meekook. 

V algevene piiri lä-
hedale Krasla-
vasse iga päev 
ei satu. Aga 
kord elus võiks 
selles kandis 

ära käia, sest on, mida avasta-
da. Ja palju.

Kraslava kiire areng algas 
1729. aastal, kui krahv Plater os-
tis paiga 14 000 taalri eest. Just 
siis hakati ehitama luksuslik-
ku barokkstiilis mõisa, mitut 
majandushoonet, raekoda ja ki-
rikuid. Poolast ja Saksamaalt 
saabunud käsitöölised arenda-

EKSOOTILINE ÄÄREMAA. Kraslava väärib avastamist.

sid siin sameti, juveelitoodete, 
mängukaartide ja ahjunõude 
tootmist ning igal aastal korral-
dati suuri laatasid. Pärast suu-
ri tulekahjusid 19. sajandi kes-
kel ei jäänud aga üle muud, kui 
otsast alata. Linn sai elu sisse 
alles pärast Dinaburg–Vitebski 
raudtee valmimist. Enne Esi-
mest maailmasõda oli see 10 
500 elanikuga rahvaarvult tei-
ne asula Lätimaal. Linna staa-
tuse sai Kraslava 1923. aastal.

Peamine Klaslava vaatamis-
väärsus on kahtlemata krahv 
Plateri loss, mis tegelikult juba 

aastaid on konserveerituna res-
taureerimise ja selleks vajami-
neva raha ootel. Lossi ümbrit-
seb muljetavaldav lossipark, seal 
on käsitööliste maja ja teenijate 
maja, kus praegu asuvad koha-
lik ajaloo- ja kunstimuuseum, 
aedniku maja ja vaateplatvorm. 

Endises teenijate majas asub 
aga turismiinfokeskus, mida kü-
lastades kohtute kindlasti selle 
peremehe, neli aastat tagasi teab 
kust majja ilmunud punaseval-
gekirju kassi Pizzaga (fotol), kel-
lest on saanud keskuse isehaka-
nud juht ja firmamärk. Kassist 

on üllitatud isegi linna tutvus-
tav postkaart. Nurri on nii lee-
be, et lubab isegi magades en-
nast ükskõik kellel paitada.

«Vahel on täitsa tore vaa-
data, kuidas ta lossikomplek-
si ekskursiooni juhib, joostes 
grupi ees,» naerab turismiinfo-
keskuse spetsialist Edita Lukša.

Keskuse teisel korrusel asub 
aga söögikoht, kus saab tule-
kust ette teatades proovida ko-
halikke roogi. Kas degusteeri-
mise või lausa lõunasöögi vor-
mis. Ütleme kohe ära: toidud 
on oivalised!

Krahv Plateri valdusi  
valvab isehakanud peremees
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Verni LeiVak
toimetaja
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Vaata lähemalt www.latgale.traVel/listing/ 
potter-aiVars-uspelis-and-painter-Vesma-uspele/
Kaardil lK 2 nr 19

Metsamees Alek-
sandrs Lubansi 
ehitatud «Kroma 
kolns» meenutab 

mõneti eestlaste Viikingite kü-
la – Lubans rekonstrueeris siin 
latgali hõimude puust kindlu-
se, nagu see eksisteeris 9.–11. sa-
jandil.

Aleksandrs valis koha Dag-
da maakonna Andrupene piir-
konnas Magda-Dagda maantee 
ääres just selle järgi, et kuna-
gi asus siinkandis lausa 80 väi-
kest linnust, mille vahe ükstei-
sest oli 3,5–5 kilomeetrit.

«Sellise puust kindluse re-
konstrueerimine pole oluline 
ainuüksi minu jaoks,» on pe-
remees veendunud. «Kuigi jah, 
oli küll minu tahtmine, et ini-
mesed seda näeksid. Ma ei pre-
tendeeri siiski täielikule autent-
susele.» 

Üheksa aastat tagasi pol-
nud sel künkal veel midagi. Et 
Aleksandrs töötab metsniku-
na, tuli talle materjali hanki-
misel ootamatult appi kobras, 
kes hulga puid oli langetanud 
ning tekitas metsas kuuel ja 
poolel hektaril üleujutuse. Ta-
suta kuivanud puid oli seega 
ehituse alustamiseks piisavalt, 
muidu maksnuks selline hulk 
ehitusmaterjali 3000 latti ehk 
5000 eurot.

Loomulikult seob ehitis pal-
jusid varajase keskaja sõpru, 
kes siin käsitööd harrastamas 
käivad ning üheskoos keskaja 
festivale väisavad. Iga aasta eel-

PUUST LINNUS. Latgali piirkonnas Magda-Dagda maantee 22. kilomeetril asub puust kaitseehitis.

viimasel augusti laupäeval on 
aga just «Kroma kolnsil» suur-
üritust oodata. Mullu, kui Läti 
saja-aastaseks sai, olid külali-
sed kõigist Balti riikidest kohal. 
Tänavu nii suure hooga üritust 
ehk ei peeta, kuid uhke saab 
see kindlasti olema.

Eks pannakse siis tööle ka 
kiviheitemasinad, mida Alek-
sandrs esitleb. «Ärge, palun, 
solvuge, aga meil latgalitel kir-
jutatakse ürikutes neist masi-
natest seoses eestlastega,» nae-
rab mees. «Läti Hendrik kirju-
tas, et latgalid tekitasid oma 
suurte masinatega eestlastes 
õudust.»

Aleksandrs on oma õpeta-
jast abikaasa Ingaga pannud 
selga latgali rahvariided. Meest 

K unstnikud Aivars Ušpe-
lis ja Vesma Ušpele oota-
vad külla vaid neid, keda 
nende taiesed ning nen-
de valmistamise üksik-
asjad päriselt huvitavad. 

Aivars on keraamik, Vesma maalib pilte.
On laupäeva hommik, kuid Aivars ja 

Vesma on juba ammu jalul. Alles eile põ-
letasid nad ahjus keraamikat, täna oli ju-
ba vaja kitse lüpsta – see valge loom, tun-
nistab paar, huvitab külla tulnud laste-
gruppe kunstist rohkemgi, kuid ju siis 
peab nii olema.

«Gruppe on tegelikult väga erinevaid. 
Kui terendab majanduskriis, on neid ala-
ti vähem,» kinnitab Aivars. «Pealegi po-
le meil muuseum, vaid elame ja töötame 
siin, nii et külastaja võib lihtsasti end ka 
ise saviga kokku määrida.»

Kui veel mõne aasta eest, mil Ušpelis-
tel külas käisime, tegi mees põhiliselt ko-
halikku Latgale musta keraamikat, siis 
nüüd on ta valgele savile üle läinud – kui 
aastanumber vahetus, vahetus ka kunst-
niku eelistus. Millest see tuli, ei teagi. 
Kokku on mehe varustuses kümme eri-
nevat savisorti, nii et on, mida kasutada, 
kui vastav tuju tuleb. 

Suurte turismibusside saabujatelt kü-
sitakse kaks eurot inimese kohta, pensio-
näridelt ja lastelt poole vähem. «Parem on 
ikka ette teatada, võime ju Vesmaga ku-
hugi ära sõita,» sõnab Aivars.

K raslava turismi-
infokeskuse kõr-
geimal korrusel 
on vaatamiseks 
1500 nukku. Mõ-
ni on tuttav aja-

loost, mõni meenutab aga kanges-
ti kangelast õudusfilmist.

Nukkude kogumisega on 11 
aastat tegelenud kohalik daam 
Olga Gribule, kes on need ise üle 
maailma kokku ostnud ja kohale 
tarinud. Näituse nimi on «Kui täi-
tuvad lapsepõlveunistused». Nuk-
ke on tõesti igasuguseid – kolme-
sentimeetristest meetristeni, li-
saks 20 käsitööna valminud nu-
kuvankrit ja neli mitmekorruselist 
nukumaja. Sisse astudes lööb eks-
ponaatide hulk sõna otseses mõt-
tes pahviks.

Teid tervitavad muuhulgas 
Marie Antoinette, Marilyn Mon-
roe, Romeo ja Julia, Mozart, print-
sess Diana, Lumekuninganna.

See pole kaugeltki koguja ko-
gu kollektsioon. Et kõik ära ma-
hutada, on edaspidi kavas ekspo-
sitsioon kasvatada kolmekorruse-
liseks. Pilet maksab vaid kaks eu-
rot. Selle raha eest on vaatamist 
rohkem kui küllaga, kuni seitsme 
aastased lapsed pääsevad sisse aga 
täiesti tasuta.

Kunstnikupaar kutsub külla
Marilyn Monroe ja kurjad klounid

ehib sõlg, mis asendab nööpi 
ja kaitseb ühtlasi kõige kurja 
eest; naise rahvariide üks olu-
lisem aksessuaar on seda ehtiv 
hundikihv. Merevaigust ehted 
ja metallist kulinad kaitsevad 
kandjat kurjade vaimude eest. 

Kui külastajaid saabub ter-
ve bussitäis, küsib Aleksandrs  
igaühelt vaid euro, kahelt- 
kolmelt tulijalt sooviks ta aga 
saada kasvõi viis eurot. Muide, 
kui soovida, et Aleksandrs pa-
neks selga rahvariided, läheb 
see kallimaks, sest nende selga- 
ajamine röövib koguni pool 
tundi. 

Tulekust võiks ette teatada 
meiliaadressil kromakolns@ 
inbox.lv.

Selline ongi puust linnus. FotoD: vernI LeIvAk 
Aleksandrs ja Inga Lubans Latgale rahva- 
rõivastes. 

Aleksandrs õpetab soovijaid ka 
vibuga laskma.Hundinahad ootavad kandjaid.

Aivars ja Vesma Ušpeled koduõuel.

Siin ta on, Marilyn Monroe! Kurjad klounid. Või hoopis head?

Nukke on nii palju, et võtab silme eest kirjuks. FotoD: vernI LeIvAk

Muidugi on avatud ka kunstipood.

Linnuse ehitamisel tuli appi kobras

ON VAST HARRASTUS!  
Kraslavas saab näha 1500 portselannukku.
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C ēsise vanalinnas ootab küla-
lisi uus hotell, mis on loodud 
endisse sanatooriumi. Tegeli-
kult on hoone 200 aastat vana. 
Uued omanikud taastasid mil-
joni euroga selle algupärase vä-

limuse. Sees on muidugi kõik uus. 
Erilist tähelepanu väärib puust mööbel, 

mis on omanike enda tehases toodetud. 
Majutusasutus kannab nime H. E. Va-

nadzinš, mis on kunagise Cēsise linnapea ja 
arsti nimi. 

M ida teha vana meiereiga, mida kee-
gi enam ammu ei kasuta?

See tuleb ära osta ja hakata 
seal kohalikku puskarit šmakov-
kat villima!

Mõeldud, tehtud.
See tubli Malnava mees on Janis Krivtežs. Malna-

va ise on Karsava piirkonna linnake, kust Janis pärit 
on ning kuhu ta pärast Riia ülikooli lõpetamist naasis.

«Näitan huvilistele, kuidas käib šmakovka tootmi-
ne,» räägib Janis. Leti taga riiulil on mõni sort ta enda 
pruulitud, villitud ja etiketistatud pudelites – ta on oma 
firma ainus töötaja. Pere käsutuses on aga terved põllud 
nisu, millest ta oma kanget jooki valmistab. Leti peale 
on paigutatud hulk ahvatlevaid võileibu, mida 43-kraa-
dise joogi peale on mõnus haugata – mees ootab peagi 
külla gruppi huvilisi. Ette rutates: šmakovka pole jook 
kokteili segamiseks – seda rüübatakse paljalt ning miks 
mitte soojana; hääldatakse, rõhk esimesel silbil. 7. sep-
tembril peetakse Malnavas koguni šmakovka festivali.

«Algul pruulin valmis õlle, aga seda ma pudelitesse-
purkidesse ei pane, valan hoopis samagoniaparaati,» osu-
tab ta tagasuumis asuvale esinduslikule masinale. «Meie 
suguvõsas on alkoholi valmistamine ammu au sees ol-
nud. Mul on isegi foto, kus vanaisa naabrimehega mu 
ema ja isa pulmaks õlut keedab.»

Janise sõnul on šmakovka jook, mis vaatamata 
800-aastasele orjusele teiste rahvaste all on aidanud 
säilitada latgalite heasüdamlikkust, külalislahkust ja 
rõõmsameelsust.

Ühe šmakovkalaari otsast lõpuni valmistamine võ-
tab aega pisut vähem kui pool aastat. Lõikuskuul kogu-
tud viljast saab aastavahetuseks hüva joogi kätte. 

K es suvel Sigulda kanti satub, astugu lä-
bi uuest jalgpalligolfi keskusest, mida 
peab abielupaar, kes päris suure tüki 
künklikku maad. Jalgpalligolfi män-
guväljakuid rajati kokku 18. Mäng, mi-
da saab ka üksi mängida, on ülilihtne 

– kolme löögiga tuleb pall auku saada. Kaks tundi män-
gu maksab üheksa eurot.
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Vaata lähemalt  
latgale.traVel/listing/5365/
Kaardil lK 2 nr 20

Vaata lähemalt  
siguldasfutbolgolfaparKs.lV
Kaardil lK 2 nr 21

D agda maakon-
nas Andrupene 
asulas ootavad 
huvilisi külaõu 
ja talurahva-
muuseum. Veel 

20 aastat tagasi oli siin lihtsalt 
metsaga kaetud küngas. Kui ko-
halik omavalitsus otsustas sin-
na pärast puid hävitanud tor-
mi külaõue rajada, selgus, et te-
gu on lausa ümbruskonna kõr-
geima paigaga, sest merepinnast 
kõrgemat kohta kui see 211-meet-
rine küngas teist ei ole.

Külaõue moodustavad seit-
se hoonet – 1920. aastate elamu, 
söögimaja köögiga, keraamika-
töökoda, ait, saun jne. 92-aasta-
ne elamu oli õue esimene rajatis, 
omavalitsus lihtsalt ostis selle Li-
beni külast ning pani siia künka-
le püsti. Teised hooned on uued, 
kohapeal ehitatud. Algul tegut-
ses siin peaasjalikult vaid koha-
lik talurahvamuuseum.

Tänu lõbusa loomuga koha-
liku omavalitsusjuhi Janis Bril-
si eestvõttele hakati üha enam 
üritusi korraldama. Nende hulka 
kuulus kindlasti kohalike toitude 

KÜLAÕUELE KOKKU. Andrupenes tutvume Läti talurahva eluoluga.

degusteerimine. Maitsvad toidud 
ongi saanud külaõue tunnusmär-
giks. Ahjust võetud soe seemne-
tega nisuleib koos küüslaugu-pe-
tersellivõiga, mida isekeskis kut-
sutakse «Lolli lehma võiks», viib 
lausa keele alla ning kokkadel on 
selle üle ainult hea meel. Söögi-
maja köögiukse sisse ehitati ko-
katädide palvel väike aken, mil-
le kaudu nad rahulolevaid söö-
jaid piidlemas käivad. Isegi tan-
gupuder tuleb neil kuidagi eriti 
hästi välja. Või ahjuliha hernes-
te, keedukartuli ja praesibulaga. 
Andrupene laualt ei puudu ku-
nagi ka pekk ja juust.

Kuigi külaõue ja seal leiduva-
ga on korraga tutvust teinud isegi 
60 inimest, pidavat viimasel ajal 
suurte gruppidena ringiliikumi-
ne järjest vähenema. Populaar-
seks on saanud väiksemate sõp-
ruskondade avastusretked ning 
keraamika meistriklassides osale-
mine. Või soovitakse uurida, kui-
das käib leivaküpsetamine. Mui-
dugi võiks oma tulekust, eriti kui 
soovitakse ka süüa, ette teatada 
meiliaadressil laukuseta@inbox.
lv või helistada tel +371 2645 8876.

Rudolfs ja Inese Budas peavad golfiväljakut kolmandat 
aastat. Foto: vernI LeIvAk

Südantsoojendav ja rahvuslik külaõu  

Mekime veidi 
šmakovkat

Sigulda 
jalgpalligolf

Esiplaanil kohalik magus suupiste, taustal võrratu seemne- 
nisuleib. FotoD: AnDrupene küLAõu jA muuseum

Külaõu on muutunud Andrupene rahva kooskäimiskohaks, kus suviti toimub palju üritusi. Andrupene külaõu linnulennult.

Vaade uude ujula- ja spaakompleksi.  
 FotoD: vALmIerA ujuLA- jA spAAkonpLeks

Hotell H. E. Vanadzinš. Foto: vernI LeIvAk
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kus nädalava-
hetusel on ees-
ti keelt nõnda 
palju kuulda, et 
mõni teeninda-

ja ütleb sulle isegi «tänan» ja 
«palun».

Nüüd on Valmiera lisaks 
ostlemispaigana oluline ka 
seetõttu, et kui ostutehingu-
test villand saab, võib keha ja 
aju turgutada tuttuues ujulas 

ja spaakompleksis (Lačpleša 1). 
Muide, sel laupäevaõhtul, kui 
meie kompleksi väisasime, oli 
see praktiliselt inimtühi, sest 
just siis mängis Läti hokimees-
kond Austriaga ja võitis.

Kompleks lausa lõhnab 
värskuse ja uudsuse järgi. Hu-
viliste käsutuses on mitu bas-
seini, saunad, soolatuba, mas-
saažidušš, külma veega täide-
tud bassein jne. Astuge julges-
ti läbi.

Valmiera  
uus magnet

Cēsise  
uus hotell
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