
AINULT ÜHEL PÄEVAL
ON ÜHES PAIGAS AVATUD 
ÕUED NING SEALSAMAS 
MAITSEV TOIT JA 
FANTASTILINE MAASTIK

PIIRIÄÄRSED 
MAITSEELAMUSED 
KIRDE-LÄTIS 
VECLAICENES

27. AUGUSTIL

Kodukohvikute 
päeval

Pole kaunimat paika kui siinse ääremaa rahva – maleenlaste – maaliline maailm Läti ja Eesti 
piirimail, kus samas paigas põimuvad unikaalne loodus, maleenlaste usinus ja mitmepalgeline 
kultuur. Veclaicene (Vana-Laitsna) kant on suurepärane kohalik alternatiiv Skandinaaviale ja 
Alpidele, sest siin saavad kokku Alūksne kõrgustik oma väljendusrikka reljeefiga ning põhjamaine 
omapära ja piiriäärne sarm. 
Tõeliselt õpime üht paika tundma ja mõistma siis, kui oleme seda nautinud kõigi oma meeltega. 
Maaliline Veclaicene hõlmab endas ka päris erilisi maitseid, milles on tuntav kõrguvate mägede uhkus, 
järvede sügavus, maleenlaste eluterve suhtumine elusse ja lähinaabrite mõju eksootilisus. Naudi seda!



AEGLANE MALEENLANE

“PEREMEHE MUSI” praetud omakasva-
tatud või kohalikust järvest püütud kala 
(forell, linask, haug) salati ja röstsaiaga

5,00€

“PERENAISE MUSI” pannkoogid 
kohupiima- ja juustutäidisega 2,50€

MAGUSTOIT KAMAJAHUGA 2,50€
KOOK KIRJU KOER 2,50€

Kohvik Aeglane Maleenlane ühendab endas 
ilmekalt oma asukoha iseärasused Läti-
Eesti piiril – viibides Pauguri talu pererahva 
korrastatud Katiņkalnsis, saad osa nii maalilisest 
Lätimaa loodusest kui märkad kaugustes 
Eestimaad. Siinse elu osa on südamlikud naljad 
naabrite aegluse üle. Juba ammustest aegadest 
on piiriäärsed elanikud siit- ja sealtpoolt piiri 
omavahel leivad ühte kappi pannud, ühendades 
kummalegi rahvale omase – maleenlaste 
nutikuse ja eestlaste aegluse. Pererahvas 
pakub külalistele ka võimalust teha üks ots 
omavalmistatud sõiduriistal – väiketraktoriga 
veetaval kümnekohalisel järelveokil, mis 
kannab nime pupsikbānis. Lisaks piiriäärsele 
sõiduelamusele saab osa mängudest muuhulgas 
läti ja eesti keele omandamiseks.

Lisaks kohviku-külastusele soovitame ka 
nautida panoraamvaadet Alūksne kõrgustiku 
kõrgeimatelt küngastelt –  
DĒLIŅKALNS GPS 57.5443, 26.9493 ja 
SAULESKALNS GPS 57.5632, 26.9359

Täiendavad võimalused
1. Väljasõit pupsikbānisega piki Läti-Eesti piiri
2. Mängud paikkonnaga tutvumiseks ja eesti 

keele õppimiseks:
 - Kalapüük „Ühel pea, teisel saba”
 - Läti-Eesti piiri mahamärkimine kaardil

10MAX

Jānis Vīksne
+371 26027823

Katiņkalns või Pauguri talu,
Veclaicene vald1

GPS:
57.60019, 
26.93493

12:00-18:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta
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KORRALDAVAD:

LISATEAVE: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv

Kodukohvikute 
päeval



LÄHEMALE TAEVALE

“KOGUDUSE LEMMIK” 
kohupiima plaadikook 1,00€

“KÕRGE MÄGI” 
jäätisekokteil 1,50€

“INGLI PUUDUTUS” 
maasikakreem kisselliga 1,50€

KOHV, TEE 1,00€

Kohvik Lähemale Taevale sisaldab 
nii füüsilist kui vaimset lähemalolekut 
taevale. On ju kohvikupidajaks Läti kõige 
kõrgemal asuva (235 m üle merepinna) 
jumalakoja – Opekalnsi evangeelse 
luterliku kiriku kogudus. Kohvikutepäeval 
leiavad laual koha koguduses hinnatud 
plaadikook, milleta pole mõeldav ükski 
koguduserahva kokkusaamine, lisaks muu 
hea ja parem. Toidunaudingu võib ühendada 
ekskursiooniga kirikus, tasase jalutuskäiguga 
ühel suurimal Lätimaa maakalmistul ja 
kohaliku rahva muusikaliste etteastete 
kuulamisega.

Lisaks kohviku-külastusele soovitame ka 
külastada piiriäärset koloriiti iseloomustavat 
VECLAICENE PÜHA JUMALAEMA 
VARJUPAIGA ÕIGEUSU KIRIKUT
GPS: 57.5719, 26.9941

Täiendavad võimalused
1. Ekskursioon kirikus ja tornikülastus
2. Koguduserahva muusikalised etteasted

20MAX

Santa Pilskalne
+371 28388894

Opekalnsi evangeelne luterlik kirik
“Apekalns”, Jaunlaicene vald2

GPS:
57.5496, 
26.9038

13:00 - 18:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta
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KORRALDAVAD:

LISATEAVE: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv

Kodukohvikute 
päeval



4 ROOSI JA HUNT

MÕISAPROUA TÜTRE EGIJA 
SILĀRE VALMISTATUD KOOGID: 
“SIDRUNIROOS” (sidruni-
juustukook) ja kohv/tee või roosivesi

5,00€

VAARIKAROOS (vaarika-beseerull) 
ja kohv/tee või roosivesi 5,00€

“HISPAANIA ROOS” (mandlikook) 
ja kohv/tee või roosivesi 5,00€

HUNDI MAJAVEIN 4,00€

Võimsa tammealleega kõrvuti asub Tartu 
Ülikoolis hariduse saanud Wolffide suguvõsa 
ehitatud Ziemeri mõis, kus tänapäeval 
majandavad režissöör Dita Balčus ja 
tema pere. Siin vaheldub mõisaleu tasane 
kulgemine kunstilise õhkkonnaga, mida 
nautida aitavad mõisaproua tütre Egija 
valmistatud peened ja õhulised koogid. 
Mõisaõhustikuga veelgi lähemat tutvust 
aitab teha ekskursioon mõisaproua Dita 
eestvedamisel. Võimalust siin kogetud tunnet 
ka oma koju viia pakub aga vanavaralaat 
mõisa pärnaalleel.

Lisaks kohviku-külastusele soovitame ka minna 
1 km pikkusele jalutuskäigule võimsale ZIEMERI 
TAMMEALLEELE, mille kui staatusesümboli 
istutasid 19. sajandil parunid von Wolffid.
GPS: 57.5452, 27.0455

Täiendavad võimalused
1. Ekskursioon mõisas – 5,00€
2. Vanakraamilaat, kust leida endale midagi 

tarvilikku, meenutamaks mõisaõhustikku

20MAX

Egija Silāre
+371 29327853

Ziemeri mõis,
Ziemeri vald3

GPS:
57.5344, 
27.0656

11:00 - 20:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta
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SETO TAARKA TARÕ
Kohvik koostöös Eesti naabritega

SETO SUULLIIM  
(seto traditsiooniline soolane külm 
suvesupp) omaküpsetatud leivaga

5,00€

TAARIKAPSTA (külm kaljasupp 
päikesekuivatatud kalaga) 5,00€

LEIVAÕLU 3,00€
Koduse juustu, leiva ja leivaõlle 
degusteerimine, ka võimalus kaasa osta

Elu Eestimaa lähedal on toonud naabrite 
kulinaarseid suundumusi ka meie kööki ja 
vastupidi, ometi on mõned retseptid, ehkki 
siinsamas lähedal sündinud, sedavõrd 
eksootilised, et toiduvalmistamine nende 
järgi on targem usaldada neile, kelle soontes 
eestlase veri voolab. Alūksne kõrgustiku 
kõrgeimal mäel Dēliņkalnsil tavatsevad 
jalga puhata ka naaberriigi tuuled, kuid 
vaid kohvikutepäeval avaneb siin võimalus 
nautida seto traditsioonilist toidukultuuri Seto 
kuningriigi esindajatega sama laua ääres. 

Lisaks kohviku-külastusele soovitame ka ronida 
Läti kõige kõrgemal asuva jumalakoja – 
OPEKALNSI EVANGEELSE LUTERLIKU 
KIRIKU – torni, mis oli Struve geodeetilise 
kaare punktiks 19. sajandil toimunud maailma 
ambitsioonikaima maamõõtmiskampaania ajal
GPS: 57.5496, 26.9038

NB! 1) Suhtlus kohvikus eesti, inglise ja vene keeles
2) teel kohvikusse ootab külastajaid ees 

700 m tõusu Dēliņkalnsi mäele

Täiendavad võimalused
Seto traditsiooniline muusika, laulud ja pajatused

15MAX

+371 29130280

Dēliņkalnsi mäel vaatetorni juures,
sõit mööda teed V385 läbi 
Māriņkalnsi või Sauleskalnsi

4

GPS:
57.5443, 
26.9493

11:00 - 17:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta
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PIIRIDETA

“SÜLEM MAITSEID” - kodune kook 
keedukreemiga

“MAGUS AMPS LASTELE” - meekook

“PILVEKOOK” - munavalgekook vahukoore 
ja marjadega

“KOOK RULLO” - rullbiskviit keedukreemiga

TÜKK KOOKI JA JOOK (kohv, tee 
või sidrunivesi) 5,00€

KLAAS OMATEHTUD 
VIINAMARJAVEINI 3,00€

Ehkki Läti ja Eesti vahel on füüsiline riigipiir, 
kunsti ja koostöö vahel piir puudub – ka 
piirimail peetavad mesilinnud koguvad mett 
kummagi riigi õitelt. Jaunlaicene (Uue-Laitsna) 
mõisa pargis asuva Auguļi talu põhitegevusala 
on mesindus, seepärast ootabki siin kaasaost-
miseks ees suur valik mesindustooteid. Linnu-
magusast inspireeritud perenaine loob hõrke 
kooke, mille nautimine tuletab meelde, et elu 
on nautimiseks! Kohvikutepäeval täiendavad 
perenaise küpsetatud kookidest saadavat 
naudingut emotsioonid seoses armastusega 
hooldatud lillepeenarde ja kohaliku kunstniku 
Aiga Mūrniece maalinäitusega.

saada JAUNLAICENE MÕISA MUUSEUMIS 
teada, kuidas kooseksisteerisid maleenlased 
ja Tartu Ülikoolis kõrgesti haritud parunid ning 
jalutada mõisa pargis
GPS: 57.5276, 26.8725

Täiendavad võimalused
Võimalus osta teed, mett, mesindustooteid, 
vahaküünlaid

15MAX

Judīte Kaktiņa
+371 29161393

Dienvidu iela – 18,
Jaunlaicene, Jaunlaicene vald5

GPS:
57.4879, 
26.9776

12:00 - 17:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta
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METSA-KARNEVAL

“JÄRGMISE HOMMIKU UNISTUS” 
ehk kodune seljanka 3,50€

“KIRBITSA LEEM” ehk lõkkel keedetud 
kõrvitsapüreesupp lisanditega 3,50€

“LIHTSALT ÜKS VÄIKE PÕSSA” ehk 
lõkkel hautatud ja praetud seakints 
lisanditega

8,00€

“PARIMAST PARIM!” ehk kohupiimavorm 
marjakisselli või vaniljekastmega 3,00€

“KUNINGLIK NAUDING” ehk kodune 
Napoleoni tort 3,00€

“PIIRIÄÄRNE MÕDU” kodune õlu 3,00€ 
kapp

MAHLAJOOK 0,70€
KOMPLEKTLÕUNA  
(supp, praad, magustoit) 12,00€

Mis on ühist lätlastel ja eestlastel? Aga 
palun: 101 asja pluss seenekirg! Üks siinse 
maastikukaitseala suurimatest väärtustest 
on maalilised metsad. Need on rikkad 
loodusandide poolest, mille oskuslikud käed 
naudinguks maitsemeeltele muudavad. 
Kohvikus Metsakarneval pakub metsamaitsete 
pillerkaari perenaine Valda Zeltiņa, kes on 
end tõestanud kui supifestivali „Alūksnes 
smeķis” (Alūksne mekk) korraldaja ja aktiivne 
kulinaarsetest TV-šõudest osavõtja.

Lisaks kohviku-külastusele soovitame ka 
ammutada jõudu pühast ČUKSTI KIVIST, mis 
oma vägevusega on võrreldav Läti kõige 
muljetavaldavamate rändrahnudega
GPS: 57.4852, 26.9288

Täiendavad võimalused
Keraamikameistri Uģis Puzulise nõude 
näitus / müük

25MAX

Valda Zeltiņa
+371 26544973

“Rančo Zeltiņi”
Māriņkalns, Ziemeri vald6

GPS:
57.5065, 
26.9516

13:00 - 18:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta
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RE-TE-NES

GULJAŠŠ-SUPP

STEIK AEDVILJADEGA

SEFIIRIMAGUSTOIT VÕI JUUSTUKOOK

KOLME TOIDU KOMPLEKT 15,00€

Retenes on fantastiliselt ilus paik metsa 
rüpes Vaidava jõe käärus. Siin on 
muinasjutuline ja maagiline aura, see on 
juba ammustest aegadest olnud erinevate 
inimeste kokkusaamiskohaks. Varem 
tulid siia need, kes ihkasid kuulda (häid) 
uudiseid kaardipanijalt peremehelt ja 
siinses väikeses toas loodeti leida kõige 
kallimat – tervist. Nüüd tullakse, et veeta 
mõnusasti aega, sest pererahvas loob siin 
pidulikkust nii endale kui teistele, pakkudes 
kauneid hetki ja mälestusi. Sedapuhku 
ootab pererahvas koha atmosfääri 
nautima maitsemeeltega.

Lisaks kohviku-külastusele soovitame ka 
vaadelda Alūksne kõrgustiku sügavaima 
järve – RAIPALSI JÄRVE (suurim sügavus 
35 m) – ümbruse maastikku ja külastada 
MIŠI MEEMUUSEUMI

GPS: 57.5802, 26.9920

Täiendavad võimalused
Kalapüük ja jalutuskäik maastiku nautimiseks

15MAX

Viviāna Balode
+371 28829999

“Retenes”
Māriņkalns, Ziemeri vald7

GPS:
57.4879, 
26.9963

14:00 - 20:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta
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ROMELINA
Kohvik koostöös Eesti naabritega

SUUPISTED:
KANASÜDAMED KARTULIPOOLIKUL 2,00€
VÄRVILINE LEIB 1,50€
KILUTRÜHVEL 1,50€
SUPID:
SUITSUHEERINGA-LEIVASUPP 
MAITSEÕLIGA 3,00€

ROMELĪNA LIHASUPP 3,00€
TEINE KÄIK:
KARTULI-TANGUPUDER PEKI JT 
LISANDITEGA 5,00€

LAMBALIHAHAUTIS 5,00€
MAGUSTOIT:
MAGUSTOIT KAMAKREEMIGA 2,00€
PIPARMÜNDIMAGUSTOIT 
“MÜNDIMARJA” 3,00€

Kohvik Romelīna Kornetis nn kaitseliitlaste 
maja (Aizsargu nams) juures, kus on alatasa 
kokku saanud nii lätlased kui eestlased, pakub 
traditsioonilisi eestlaste toite tänapäevasel viisil. 
Toidud on valmistatud komponentidest, mis on 
eestlaste laual olnud juba ammust aega. Köögi 
eest hoolitseb kohalikele lätlastele hästi tuntud 
perenaine Annely üsna siitsamast, Vastseliinast.

Lisaks kohviku-külastusele soovitame ka nautida 
Alūksne ja Haanja kõrgustiku vaateid 27 m 
kõrgusest KORNETI VAATETORNIST Dzērve mäel 
(Kuremäel) ja jalutada 3 km pikkusel Drusku rajal
GPS: 57.5895, 26.9418

NB!  Suhtlus kohvikus – eesti, inglise ja vene keeles
Külastajaid rõõmustatakse muusikaliste etteastetega
Täiendavad võimalused
Käsitöökojas Aguce valmistatud originaalsete ja 
praktiliste suveniiride müük

25MAX

+371 25442335

Korneti keskuses nn kaitseliitlaste maja 
(Aizsargu nams) juures,
Korneti, Veclacene vald

8

GPS:
57.5899, 
26.9479

12:00 - 19:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta
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JAUNOZOLI TALU

BORŠ 3,00€
PULJONG PROFITROOLIDEGA 2,00€
PRAETUD KARPKALA KARTULITEGA 7,00€
PRAAD SEENEKASTMEGA 7,00€
PILAFF 5,00€
MUSTIKAKISSELL KLIMPIDEGA 3,00€
VAHVLID KOHUPIIMAGA 3,00€
KOHV 2,00€
TEE 1,00€

Jaunozoli talu tegusate toimetamiste kõrval 
leitakse alati aega ka külalistele. Paar aastat 
tagasi leidis siin aset üks Läti taluteemalise 
telešõu hooaegadest, Sageli kogunevad 
siin saunakooli osalejad ning ikka ja jälle 
toimuvad kohaliku seltsielu tegevused. 
Pererahvale on hästi tuttav kõik siinne 
ääremaiselt traditsiooniline maleeniapärane, 
kuid samas on tuntav ka laia maailma 
hõng. Talu mitmekülgsust saavad nautida 
ka kohviku külastajad, kellele pakutakse 
nii siinkandis hinnatud profitroole ja 
mustikaklimpe kui ukraina borši ning pilaffi.

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

Täiendavad võimalused
1. Kalapüük – 4€/kg
2. Saunakülastus – 5€/tund

20MAX

Aigars Pepernieks
+371 28855915

Jaunozoli
Māriņkalns, Ziemeri vald9

GPS:
57.4927, 
26.9847

12:00 - 19:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta

su
b 

te
ad

a!

KORRALDAVAD:

LISATEAVE: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv

Kodukohvikute 
päeval



MUUSKI

LÕKKEL KÜPSETATUD PIKAD 
KOTLETID LISANDITEGA JA 
MAASIKA-PLAADIKOOK

12,00€

Muuski on austusavaldus Läti 
maastikule, eriliselt maalilisele 
Veclaicenele (Vana-Laitsna) ja 
traditsioonilisele talule. Pererahvas 
saabus siia poolteise aasta eest. Praegu 
võtab Muuski glämping vastu esimesi 
külalisi, kutsudes neid üles tähele 
panema ümbritsevat, märkama ja 
nautima looduse ilu ja ümbruse rahu 
ning olema lihtsalt koos iseendaga.

Lisaks kohviku-külastusele soovitame ka 
ronida järsule DRUSKU MÄELE, et heita 
pilk Baltikumi kõrgeimale tipule Suurele 
Munamäele
GPS: 57.5971, 26.9318

Täiendavad võimalused
Võimalus pidurdada argipäevast 
tormamist, panna sisse aeglane käik, 
nautida ja tunnetada iseennast kui osakest 
loodusest

10MAX

Rasa Villeruša
+371 29151501

Mušķi
Veclaicene vald

10

GPS:
57.6100, 
26.9044

12:00 - 19:00

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta

su
b 

te
ad

a!

KORRALDAVAD:

LISATEAVE: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv

Kodukohvikute 
päeval



TIIKIDE JUURES
(maleenlaste keeles)

“TÄHELEPANU! SIGA KARTULITES” 
sealiha kartulitega 7,00€

“KITS NAUDIB TOMATEID”  
tomatisupp kitsejuustuga 3,00€

“MIDA MAGUSAM, SEDA MAITSVAM” 
ehk juustukook vaarikakastmega 3,00€

KOHV 1,50€
TEE 1,00€

Ziemeri võlu seisneb looduse mitmekülgsuses 
ja kohaliku kogukonna tugevuses, millele 
annab jõudu võimas tammeallee ja 
loomingulisust käänulise Vaidava jõe jooks. 
Eksootikat aga lisab elu Läti-Eesti piiri lähistel. 
Ziemeri inimesed – Oja pere – võtab külalisi 
vastu oma heakorrastatud paigas metsa 
rüpes suurte tiikide kõrval, kus lauale tuuakse 
ajahambale vastu pidanud ja Ziemeri rahva 
hulgas tunnustatud road.

Lisaks kohviku-külastusele soovitame ka olla 
millegi alguse juures ehk käia ÄRA VAIDAVA 
JÕE LÄHTME juures Murati järves, mis asub 
Läti-Eesti piiri ääres
GPS: 57.5741, 27.0878

Täiendavad võimalused
1. Paadisõit tiikidel.
2. Kalapüük 

3,00eur/kg – karpkala
1,00eur/kg – teised kalad

3. Külastajaid rõõmustatakse muusikaliste 
etteastetega

13:00 -18:00 15MAX

Edīte Oja
29 467 541

Ziemeri
Ziemeri vald

11

GPS:
57.5413, 
27.0214

Arveldamine 
sularahas

Avalikustamise 
eesmärgil üritusel 
filmitakse ja 
pildistatakse

Külastus vaid eelneva broneeringu 
alusel vastava kohviku telefoninumbril

Palume olla vastutustundlikud ja anda 
mitteilmumise korral broneeringu 
tühistamisest pererahvale teada Ta

su
b 

te
ad

a!

KORRALDAVAD:

LISATEAVE: www.majaskafejnicas.lv  
 @veclaicene  |  www.visitaluksne.lv

Kodukohvikute 
päeval
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TASUB TEADA!
 Külastus vaid eelneva 
broneeringu alusel vastava 
kohviku telefoninumbril
 Arveldamine sularahas

1  AEGLANE MALEENLANE
Kaktiņkalns / Pauguri talu ait, 
Veclaicene vald (koht sõltub 
ilmaoludest)
 12:00 – 18:00

 Jānis Vīksne, +371 26027823
 GPS: 57.6002, 26.9349

2  LÄHEMALE TAEVALE
Opekalnsi evangeelne luterlik kirik, 
Jaunlaicene vald
 13:00 – 18:00

 Santa Pilskalne, +371 28388894
 GPS: 57.5496, 26.9038

3  4 ROOSI JA HUNT
Ziemeri mõis, Ziemeri, Ziemeri vald
 11:00 – 18:00

 Egija Silāre, +371 29327853
 GPS: 57.5344, 27.0656

4  SETO TAARKA TARÕ
Kohvik koostöös Eesti naabritega
Dēliņkalnsi mägi vaatetorni juures, 
Jaunlaicene vald 
 1:00 – 17:00

 +371 29130280
 GPS: 57.5443, 26.9493

5  PIIRIDETA
Auguļi talu, Dienvidu iela 18, 
Jaunlaicene, Jaunlaicene vald
 12:00 – 17:00

 Judīte Kaktiņa, + 371 29161393
 GPS: 57.5248, 26.8741

6  METSAKARNEVAL
Zeltiņi, Māriņkalns, Ziemeri vald
 13:00 – 18:00

 Valda Zeltiņa, +371 26544973
 GPS: 57.5065, 26.9516

7  RE-TE-NES
Retenes, Māriņkalns, Ziemeri vald
 14:00 – 20:00

 Viviāna Balode, +371 28829999
 GPS: 57.4879, 26.9963

8  ROMELINA
Kohvik koostöös Eesti 
naabritega
Valla haldusasutuse juures 
Korneti küla keskuses, 
Veclaicene vald
 12:00 – 19:00

 +371 25442335
 GPS: 57.5899, 26.9479

9  JAUNOZOLI TALU 
Jaunozoli, Māriņkalns, 
Ziemeri vald
 12:00 – 19:00

 Aigars Pepernieks, 
+371 28855915

 GPS: 57.4927, 26.9847

10 MUUSKI
Mušķi, Veclaicene vald
 12:00 – 19:00

 Rasa Villeruša +371 29151501
 GPS: 57.6100, 26.9044

11  PĪĪ LUMPJĪM
Ziemeri, Ziemeri vald
 13:00 – 18:00

 Edīte Oja +371 29467541
 GPS: 57.5413, 27.0214


