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VĒRTĒJAM
Mākslas forums 
palīdzēja sajust 
citam citu.

NĀKAMAJĀ NUMURĀ LIEPĀJNIECE ZANDA MARTENA – DEPUTĀTE VĀCIJAS PARLAMENTĀ. 
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7.70
eiro/mēn.*PAR ĪPAŠU CENU!

9
eiro/gadā

Līdz 31. oktobrim 
žurnāls LIEPĀJAS VĒSTULES 
un laikraksts KURZEMES VĀRDS –

Cena no 1.11.2020. – 8.20 eiro par laikraksta mēneša abonementu un 10 eiro par žurnāla gada abonementu.

l LIENE KUPIČA

Latvijas Vīnkopju un 
vīndaru biedrības rīkotajā 
Baltijas mēroga konkursā, 
kurā laurus plūkuši vairā-
ki mūspuses vīndari, šogad 
1. vietu dzirkstošo augļu 
un ogu vīnu klasē ieguvis 
Kalvenes pagasta vīna darī-
tājs Martins Samms ar savu 
2019. gada “Dzirkstošo ābo-
lu vīnu”. Kad ierodamies pie 
viņa ciemos, saimnieks stās-
ta, ka tieši ar āboliem sācis 
savas vīna darītavas idejas 
attīstību, bet šobrīd uzma-
nības centrā jau ir pašu au-
dzēto vīnogu pārstrāde un 
centieni šo ogu padarīt par 
novērtētu vietējo produktu. 

Jāmainās uzskatiem  Mar tins 
vairākkārt norāda, ka joprojām 
mācās. “Vīnogas jau neaugs tā, 
kā ir rakstīts grāmatā, ja neska-
tīsies tām līdzi augšanas laikā. 
Tāpat ir ar vīniem. Grāmatas ir 
jāņem vērā, lai zinātu, kā proce-
sam jānotiek pareizi. Taču dar-
bošanās laikā kaut kam patīk 
nobīdīties sāņus. Ir jāseko līdzi, 
lai viss tiešām noritētu tieši tā, 
kā ir paredzēts,” norāda Martins.

Kalvenes pagasta “Mednie-
ku” saimnieki Martins un Jana 
Sammi vīna darītavu reģistrēja 
pirms četriem gadiem, kad pie-
redzi vietējo izejvielu produkta 
ražošanā un tūrisma nišā bija 
krājuši jau vairākus gadus. 
Ideja par vīniem nākusi kom-
plektā ar viesu uzņemšanu – 
ar degustāciju, vīna darītavas 
darbības iepazīšanu. Sākuši ar 
to, kas ir dārzā, – ar āboliem. 
Pēcāk pievienojušās arī vīnogas.  
“Vispirms ir jāsaprot, ko tu ražo 
un kā tas notiek,” piezīmē Mar-
tins. “Jāsāk ar mazumiņu, lieliem 

lēcieniem uzreiz nevar, un tālu 
lēkt prom no tā, kas mums jau 
ir, arī nevaram,” viņš piebilst. 
Vīna darītājs uzsver, ka vietējo 
vīnogu un vīna kultūra pašreiz 
Latvijā ir attīstības stadijā. Lat-

vijā ir tendence, ka visu gribam  
darīt paši un uzreiz gribam re-
zultātu. Taču, ja runājam par 
vīniem, piemēram, Francijas 
iecienītie vīni ir vairāku paaudžu 
un simtu gadu darba rezultāts.” 

Vietējie dzērieni nevarot konku-
rēt ar tiem kvantumiem, kas lie-
lo tirdzniecības vietu plauktos. 
“Milzīgi uzcenojumi! Mēģināju-
mi mazajiem ražotājiem iekļūt 
lielajā tirgū ir, bet pretī tiem ir 

smagā artilērija, un mēs neva-
ram šaudīties ar savām mazajām 
pistolēm,” salīdzina vīndaris. Ri-
sinājums būtu mazie veikaliņi, 
taču tādi ir deficīts.

Mazi lēcieni plašajā vīna pasaulē

Kalvenes pagasta “Mednieku” saimnieki Jana un Martins Sammi cer, ka Latvijā audzētās vīnogas iedzīvotāji atzīs 
ne tikai kā izejvielu kvalitatīviem mazajās darītavās ražotajiem vīniem, bet arī pašu zemē nonākušās ogas uzskatīs 
par vērtīgu un veselīgu produktu. ĢIRTA GERTSONA FOTO


