Õppereis Põhja-Vidzeme biosfäärialale (Läti Vabariik) 4.-6. september, 2017

4. September
11.30 Arrival, coffee and snacks in the North Vidzeme Biosphere reserve premises (Rīga street 10a, Salacgrīva).
12.00 Meeting with local Leader group “Jūrkante”. Presentations, discussion.
Meile pakkus suurt huvi nende Leader grupi tegevused ja rahastus. Selgus, et hiidlased elavad päris hästi ja liigutavad
palju suuremaid summasid kogukonna heaks ja vähema rahvaarvuga kui seda teeb Läti “Jurkante” LAG. Reeda
ettekanne pakkus lätlstele samuti suurt huvi. (Mina märkasin kahte viga – BPA kaart ja tagasivaade olid ebatäpsed).
Läti BPA koordinaator on samuti KHH osakonna all. Laura tegeleb peale BPA veel väga palju vabatahtlike kaasamise
projektidega. Kohalikega suhtleb palju, aga kohalike LAG-idega sai ta esimest korda kokku. Sellest võib alata väga
huvitav ja vajalik koostöö. Võib öelda, et tänu meie reisile, saime anda lätlastele head eeskuju, kuidas kaasata
kohalikku LAG gruppi BPA programmi elluviimisel.
Around 13.30 Departure to lamprey weirs. Lunch – fish soup. Excursion in lamprey weirs.
Lõuna toimus vabas õhus, kus meile demonstreeriti vana traditsioonilist silmupüügitehnikat. Olime konkreetselt
silmupüügikohas ja saime väga hea ettekujutuse kogu protsessist. Mis seal salata, kalasupp ja silmuvõileivad olid
väga maitsvad ja meie vastuvõtjad ääretult külalsilahked ja avatud olekuga. Tekkisid mõtted võimalikust
kalasaaduste vahetamisest. Seal kandis on viimasel ajal väga head lõhesaagid ja meie ettevõtjad olid huvitatud kala
ostmisest.
14.30–15.30 Sightseeing at seaside and Veczemji cliffs
Muljetavaldav liivakallas, tänaseks küll suuremalt jaolt eravalduses ja selle külastamiseks või seal viibimiseks on vaja
luba ning see on tasuline.
15.30-16.30 “Sidrabiņi” meat processing, degustation.
Väga huvitav ettevõtmine. Etevõtja ostab liha kokku ning valmistab sellest kvaliteetseid naturaalseid lihatooteid –
suitsupeekonit, suitsusinki, -vorsti. Alustas sea ja kanalihaga. Kanaliha suitsetab “läti” moodi, enne suitsu hoiab
marinaadis, mis annab lõpptoodangule väga hea maitse ning muudan liha suus sulavaks.
Saime ka kogu toodete laia valikut maitsta, see mis nägime, maitses tõepoolest ka väga hästi. Omanik ütles, et tema
lihapoes käib väga palju eestalsi, kes just eelistavad kvaliteetseid lihatooteid.
17.00-17.30 Kristīne Ozola homemade ice cream ”Ice berry” in Lāņi, degustation.
Kodusvalmistatud jäätis! Kasutab kohalikke marju, 12 erineva maitsega jäätist. Äril läheb hästi, sest plaanib ka
laieneda. Mõttes on osta jäätisemüügi käru, et sellega ringi sõita ning värsket kohapeal valmistatud jäätis pakkuda.
18.00- 19.00 Buttercream cake baker in Salacgrīva.
Tore, väike pere-ettevõtlus. Ema küpsetab ja tütar koos oma mehega aitavad teda kookide turustamisel ja vajalike
ainete hankimisel. Väga laieneda ei tahagi, sest tööd on parasjagu, rohkemat ei jõuakski.
Accomodation – hotel “Kapteiņu osta” in twin rooms.
Dinner will be served there at 20.00

5. September
8.30 Breakfast
Around 9.00 check out, departure.
9.30 A small stop at Staicele to visit veawers hut and artist`s barn.

Saime kokku Staicele I-punktis, selle perenaine tegi meile lühikese ekskursiooni ja rääkis vanadest liivlastest. Vanad
majad on korda tehtud ja neid kasutavad kohalikud aktiivsed käsitöölised ja kunstnikud. Siia on kujunenud
külakeskus, kus kohalikud saavad pakkuda traditsioonilist sellele piirkonnale iseloomulikku toitu ning võimalust osta
traditsioonilist käsitööd. Tore oli näha, kui palju lätlased kasutavad looduslikke materjale käsitööks, pilliroog jm
kõrrelised.
Around 10.30 Shitake mushroom demonstration farm “Ošlejas” – shitake mushrooms and products. (Russian)
Imperaatori seentekasvatus, muljetavaldav ettevõtmine. Kogu seenekasvatuse protsess pakkus suurt huvi ja
imetlust, et selle kõigega üks mees nii suure kirega tegeleb. Pärast seenekasvatuse külastamiset oli võimalus käia ka
vaatamas, kus seeni töödeldakse erinevateks toodeteks – värsked-, kuivatatud-, pulbristatud seened. Lisaks paktu
erinevaid teesegusid, kus üheks komponendiks Shitake seened. Tekkis mõte, et seda ettevõtmist võiks tutvustada ka
meie saarte ettevõtjatele uute ideede teostamiseks.
13.00 Lunch in Aloja town. (Orders from Menu, payment by credit card) – ütlesime äea!
14.00 Berry garden “Lielkalni” – homemade marmelades, syrups, dried snacks, jams, teas. Degustation. (Russian)
Suur marjaaed ja kohalike marjasaaduste töötlemine ning toodete müük. Lai valik erinevaid liike, kõige huvitavam oli
kuldsõstar, keegi meie grupist polnud varem selle marjaga kokku puutunud. Kasvatavad sõstraid, leedreid, pihlakaid,
astelpaju ja palju muid puid-põõsaid. Toodavad mahlasid, siirupeid, moose, taimetesid, õlisid ja ka kreeme ning
valmsitavad oma marjadest ka marmelaadi. Väga põnev koostöö võimalus!
Around 16.00 Visit in a hemp farm. Excursion and degustation of hemp products. (Russian)
Kanepikasvatuse talu külastamine ületas kõik ootused! Ettevõtjad – abielupaar, mõlemad agronoomiharidusega,
kasvatavad palju põllusaadusi ja vaid 20% nende toodangust on kanepitooted. Meile demonstreeriti kogu protsessi,
samuti näidati kanepiköie valmistamise protsessi, milles saime ise ka osaleda. Kõik vanad tööriistad on töökorras,
kuid neid kasutatakse siiski vaid demonstratsiooniks. Ilmselgelt tänapäeval keegi enam nii rasket tööd ei tee ja
kapeniköit saab valmistada lihtsamalt. Aga retk ajaloosse oli huvitav ja väga hariv.
Kanepist valmistatakse selles talus võideid, õli, teesegusid ja komme. Kõike valmistatakse ilma lisaaineteta, puhtalt,
selleks, et tooted oleksid võimalikud kvaliteetsed ja pikema säilivusajaga.
Around 18.00 arrival in a country estate “Ķempēni” – sheep and trout farming and country tourism farm. Excursion
in sheep farm. Dinner and accomodation in twin rooms.
Majutuseks oli valitud lambafarm, mis asus vana mõisamoonakate majakompleksi läheduses. Maja ise oli 45 m pikk
ja seal pakutakse võimalust pidada suuremaid firmaüritusi, pulmi, sünnipäevasid. Farmis on 150 lammast ja oma
lambalihast valmistatud toitu pakutakse ka majutujatele.
Dinner will be served there around 20.00

6. September
8.30 Breakfast
Check-out around 9.00, departure to Strenči county.
10.00 Meeting with local Leader group “Ziemeļgauja”. Presentations, discussion. Visit of Hunter`s house.
Demonstration of local acorn (oak tree fruits) coffee production. Coffee degustation with some fresh pastries.
Kohtusime teise Leader grupi esindajaga ja taas oli hea meel, et tänu meie reisile, said kokku kohaliku LAG-i esindaja
ja BPA koordinaator, loodame, et sellest algab mõlemale kasulik koostöö.
Kohtume toimus endiseaegse mõisa kõrvalhoones, mis on tänaseks kohandatud kohaliku omavalitsuse, raamatukogu
ja kultuurimaja ühiseks hooneks.
Toimus kohtumine ühe pensionil oleva ettevõtjaga, kes kasvatab ise erinevaid vilju ja tegeleb tammetõru kohvisegu
tootmisega. Samuti segab ta kokku erinevaid maitsesegusid ja teesid.
Külastasime jahimeestemaja, kus kohalikud saavad väiksemaid üritusi korraldada ja kus on ka lasketiir.

13.00 Visit of local buckthorn grower, buckthorn products.
Suur astelpaju kasvandus. Laienev ettevõtlus, astelpaju leiab 100% ärakasutamist, nii marjad, kui lehed kui puukoor.
Müüakse värskeid marju, külmutatud marju, toodetakse mahla, õli ja ka astepalju jäätist. Kindlasti väga kasulik
kontakt, sest astelpaju kasvatatakse päris palju ka Hiiumaal.
Ärasõit!

