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Suitid on rikkalike ja omapäraste kultuuritraditsioonidega kogukond Lätis Kuramaal. 
2009. aasta 1. oktoobrist alates on suitid arvatud UNESCO maailma vaimse 
kultuuripärandi nimistusse ning nende kultuuripärandit loetakse viivitamatut kaitset 
vajavaks. Suiti kultuuriruum on ära märgitud ka läti kultuurikaanoni rahvatraditsioonide 
loetelus. Suiti eriomase pärandi aluseks on nende tähtpäevad ja rahvakombed, suuline 
traditsioon, laul ja musitseerimine ning rahvarõivaste ja toitude valmistamise 
traditsioonid. 2009. aastast alates on suitid läbi tegemas taassündi ja kogukonna 
aktiivsed liikmed tegutsevad traditsioonide elustamise, nende elujõu kindlustamise ja 
tutvustamisega nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Suitide kultuuri 
elujõulisus on nende endi kätes ja toetub tugevalt nende traditsioonide praktiseerimisele ja 
kogukonnaliikmete loovusele. Üheks väga oluliseks tegevusvaldkonnaks loevad suitid 
turismi arendamist oma kultuuriruumis. Eriti tõstetakse esile kultuuriturismi, kuna see 
võimaldab tutvustada unikaalset suiti kultuuripärandit laiemale huviliste ringile.
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Trükise väljaandmist finantseeris Eesti-Läti programm Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti 
„Väikeste etniliste kultuuriruumide arendamine ja populariseerimine kui turismi eesmärk“ raames.

See trükis väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas 
seda infot võidakse kasutada.
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Muuseumis on sisse seatud suiti elutuba ja köök, 
vaatamiseks on väljas katoliku vaimulike liturgiarõivad, 
näitusesaalis saab vaadata ajutisi näitusi ja väljapanekut 
rahvaansambli Suitu sievas („Suiti naised”) ajaloost ja 
tänapäevast. Siin toimuvad ka suiti naiste, suiti meeste ja 
suiti torupillimängijate etteasted.
Muuseumihoones asub Alsunga turismiinfokeskus ning 
keraamika- ja kudumistöökojad.
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Turismiinfokeskus alustas tegevust 2017. aastal 
eesmärgiga edendada Alsunga ja ajaloolise suiti piirkonna 
turismi, jagada teavet ning aidata kujundada piirkonna 
positiivset ja ligitõmbavat kuvandit Lätis ja mujal. 
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Diþgabalkalns ehk Suurtükimägi asub Alsunga keskuses. 
Nimi pärineb aastast 1659, kui Kuramaa kindral Berg 
paigutas siia suurtükid, et tulistada end lossis kindlustanud 
Rootsi vägesid.
Linnamäe kõrgus on 8-10 meetrit ja siit avaneb hea vaade 
Alsunga kirikule ja selle kõrval asuvale Veskijärvele 
(Dzirnavu ezers).
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Alsunga keskaegne lossikompleks on ehitatud järk-järgult 
14.-18. sajandil ja on korduvalt ümber ehitatud. Loss on nii 
Lätis kui ka väljaspool tähelepanuväärne selle poolest, et on 
osaliselt säilitanud oma algse ilme. Siin on võimalik vaadata 
väljapanekut Alsunga lossi ajaloost, heita pilk suiti kööki, 
kirjutada Barbara buduaaris sulepeaga kirja ja tähistada 
lossi ümaras tornis romantilises õhustikus mõnd erilist 
tähtpäeva. 
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1. Alsunga Liivi ordu loss1. Alsunga Liivi ordu loss

1625. aasta paiku ehitatud kirik on aastasadu olnud suiti 
kogukonna peamine pühapaik ning selle vaimsuse ja 
identiteedi tugi. 1882. aastal laiendati kirikut külgede 
suunas, andes sellele praeguse ristikujulise vormi. Siin saab 
näha hollandi puunikerdaja Johan Mertensi töid. Kiriku 
oreli valmistas 1893. aastal Jçkabpilsis F. Weisenborn. Kiriku 
all asub kinni müüritud Schwerinite suguvõsa 
hauakamber.
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Vanasti ka Alðvanga (sks Alschwangen) nime all tuntud Alsungat on asulana esmakordselt mainitud 
1231. aastal paavsti viitselegaadi Alna Balduini kurðidega sõlmitud lepingus. Liivi ordu tegutses siin kuni 
aastani 1561, aastail 1573-1738 kuulus orduloss Pommerist pärit von Schwerinite suguvõsale. Just 
nende ajal ehitati Alsungasse peaingel Miikaeli auks kivikirik ja alustati kohalike katoliku usku 
pööramisega. Alsungast sai kogu Kuramaa katoliiklaste keskus ja selle elanikud said nimetuse suitid, 
algselt  pilkenimena  –  Schwerinite  “saatjaskond”  (suite).
Alsunga on juba peaaegu 400 aastat ajaloolise Suiti piirkonna keskus. See on tänapäeval Läti üks 
konservatiivsemaid piirkondi ja tuntud oma eripäraste laulude, rahvarõivaste ja endiselt elus püsivate 
rahvakommete ja -uskumuste poolest. Suitidel on oma keel (murrak), omad toidud ja palju sellist, mis 
mujal Lätis on juba ammu kõrvale heidetud ja unustatud. Religioon on siin tihedalt läbi põimunud 
rahvapärasega, moodustades ühtse, unikaalse terviku.

2Tänase Alsunga valla pindala on 191 km , siin on umbes 1 500 elanikku.
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Rijas (eesti k rehi) valmistatakse ja müüakse kohalike 
käsitööliste valmistatud kauneid, huvitavaid ja 
originaalseid tooteid, korraldatakse mänge ja kohtumisi 
suiti naistega. Mitmesugustes töötubades võib omandada 
nii praktilisi kui ka vähem praktilisi teadmisi.
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Pûralâde (eesti k veimevakk) on Mareta Petrovièa 
kudumistöökoda, kus valmivad kaunid suiti kangad, 
korraldatakse koolitusi ja saab endale soetada kohapeal 
valminud suveniire.
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Suiti pärandi varaaidas on väljas suiti rahvarõivaste 
püsiekspositsioon, jagatakse teavet rahvarõivaste kohta ja 
saab neid ka ise selga proovida. Selts pakub hubast 
k o h t u m i s p a i k a  j a  t ä n a p ä e v a s e  s i s s e s e a d e g a  
seminariruumi mitmesugusteks koolitusteks.
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2009. aastast tegutsev Alsunga keraamikatöökoda asub 
Alsunga muuseumi hoones. Töökojas on võimalik vaadata, 
kuidas valmivad savist keraamikateosed alates nende 
voolimisest ja tööst potikedraga kuni viimase töölõigu ehk 
glasuurimiseni ning ka ise keraamika valmistamisel kätt 
proovida.
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Natâlija Rutule töökoda asub Alsunga muuseumi hoones. 
Siin toimuvad erinevate tervise- ja ilutoodete valmistamise 
koolitused ja helitöötuba, mis lubab sukelduda gongide, 
kellade ja mitmete muude muusikariistade rahustavatesse 
helidesse.

Natâlija Rutule töökoda asub Alsunga muuseumi hoones. 
Siin toimuvad erinevate tervise- ja ilutoodete valmistamise 
koolitused ja helitöötuba, mis lubab sukelduda gongide, 
kellade ja mitmete muude muusikariistade rahustavatesse 
helidesse.

7. Tervis ja ilu7. Tervis ja ilu

Loovtöökoda asub ajaloolise Alsunga muuseumi hoones ja 
siin saab oma silmaga näha, kuidas valmivad suiti 
rahvarõivad ja nende elemendid. Jagatakse teadmisi 
kudumistraditsioonidest suiti piirkonnas ja tutvustatakse 
rikkalikku suiti veimevakka. Igaühel on võimalik  kogenud 
meistrite käe all ka ise kudumist proovida.
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Suiti traditsioonide kohaselt kaetud lauas saab siin 
proovida erinevaid kohalikke toite nagu klimbid, 
hapendatud puder, mulgipuder jm. Traditsiooniliste 
toitude valmistamises on võimalik suiti perenaiste 
juhendamisel ka ise kaasa lüüa.

Suiti traditsioonide kohaselt kaetud lauas saab siin 
proovida erinevaid kohalikke toite nagu klimbid, 
hapendatud puder, mulgipuder jm. Traditsiooniliste 
toitude valmistamises on võimalik suiti perenaiste 
juhendamisel ka ise kaasa lüüa.

Siin võtab külalisi vastu ehtne läti taluperenaine Skaidrîte 
Nagliòa. Külalistele näidatakse, kuidas valmib ahjus leib, 
mida valmistatakse suguvõsas ammusest ajast alles hoitud 
retsepti järgi, saab maitsta perenaise kõrgelt hinnatud 
sklandrausise pirukaid, vastküpsetatud rukkipüülileiba ja 
suiti “pitsat”.
Kuni kümneliikmelistele gruppidele, ettetellimisel.

Siin võtab külalisi vastu ehtne läti taluperenaine Skaidrîte 
Nagliòa. Külalistele näidatakse, kuidas valmib ahjus leib, 
mida valmistatakse suguvõsas ammusest ajast alles hoitud 
retsepti järgi, saab maitsta perenaise kõrgelt hinnatud 
sklandrausise pirukaid, vastküpsetatud rukkipüülileiba ja 
suiti “pitsat”.
Kuni kümneliikmelistele gruppidele, ettetellimisel.

 “Zeijas“,
Alsungas nov.
 “Zeijas“,
Alsungas nov.

Skaidrîte Nagliòa
Tel.: +371 26032206

E-post: sknaglina@inbox.lv

Skaidrîte Nagliòa
Tel.: +371 26032206
: sknaglina@inbox.lvE-post

Pils iela 7, 
Alsunga
Pils iela 7, 
Alsunga

Mairita Slavinska 
Tel.: +371 26179298

E-post: slavinski@inbox.lv

Mairita Slavinska 
Tel.: +371 26179298

: slavinski@inbox.lvE-post

16. Spçlmani kõrts 

     (Spçlmaòu krogs)

16. Spçlmani kõrts 

     (Spçlmaòu krogs)

17. Zeijase talu17. Zeijase talu

Siin saab näha, kuidas valmib leib ja traditsioonilised 
pirukad (sklandrausis) ning neid kaasa osta, samuti tutvuda 
suiti naiste rahvarõivaste, mängude ja lauludega.

Siin saab näha, kuidas valmib leib ja traditsioonilised 
pirukad (sklandrausis) ning neid kaasa osta, samuti tutvuda 
suiti naiste rahvarõivaste, mängude ja lauludega.

15. Suiti pagaritöökoda Suitu maize15. Suiti pagaritöökoda Suitu maize

Ruta Sokolovska  
Tel.: + 371 29411730

E-post: rutasokolovska@inbox.lv

Ruta Sokolovska  
Tel.: + 371 29411730

: rutasokolovska@inbox.lvE-post

Magoòu iela 1 a,
Alsunga
Magoòu iela 1 a,
Alsunga

2Otsige väljapääsu 3 300 m  suurusest labürindist ja pange 
end erinevates labürindisoppides proovile orienteerumis- 
ja nuputamisülesandeid lahendades.
Lastele on siin mänguväljak, töötuba ja liivakoogikohvik, 
Egïuciems.

2Otsige väljapääsu 3 300 m  suurusest labürindist ja pange 
end erinevates labürindisoppides proovile orienteerumis- 
ja nuputamisülesandeid lahendades.
Lastele on siin mänguväljak, töötuba ja liivakoogikohvik, 
Egïuciems.

12. Meþvidi labürint12. Meþvidi labürint

"Meþvidi", 
Alsungas nov.
"Meþvidi", 
Alsungas nov.

Tel.: +371 29474677, 
+371 20150506 (kassa)

E-post:  mezvidu.labirints@inbox.lv

Tel.: +371 29474677, 
+371 20150506 ( )

:  mezvidu.labirints@inbox.lv
kassa

E-post

1990. aastate lõpus rajatud 1,2 kilomeetri pikkuse raja teeb 
eriliseks metsa künklik pinnamood, mille osaks on kohati 
kuni 15 meetri kõrgune jäärak, samuti siinne rikkalik 
taimekooslus ja maalilised Kauliòupîte jõe käärud, mille 
rada ületab kahel korral.

1990. aastate lõpus rajatud 1,2 kilomeetri pikkuse raja teeb 
eriliseks metsa künklik pinnamood, mille osaks on kohati 
kuni 15 meetri kõrgune jäärak, samuti siinne rikkalik 
taimekooslus ja maalilised Kauliòupîte jõe käärud, mille 
rada ületab kahel korral.

13. Þibgrava terviserada13. Þibgrava terviserada

Zieduleja pargi kauni maastikuga ümbritsetud 
vabaõhulaval toimuvad suvel erinevad kultuuriüritused – 
kontserdid, teatrietendused, peod, tähistatakse 
jaanipäeva. Rahvusvahelise burdoonlaulufestivali raames 
koguneb siia lauljaid paljudest maailma riikidest.

Zieduleja pargi kauni maastikuga ümbritsetud 
vabaõhulaval toimuvad suvel erinevad kultuuriüritused – 
kontserdid, teatrietendused, peod, tähistatakse 
jaanipäeva. Rahvusvahelise burdoonlaulufestivali raames 
koguneb siia lauljaid paljudest maailma riikidest.

14. Zieduleja park14. Zieduleja park

Alsungas nov.Alsungas nov.

Alsunga, 
Alsungas nov.
Alsunga, 
Alsungas nov.



Keskkonnainstallatsioon SUITIDE KOHTUMISPAIK on 
valminud Jûrkalne rahvusvahelise kunstiplenääri raames, 
mille idee autor on läti muusik ja kunstnik Igo. 
Installatsiooni on loonud skulptor Ivars Miíelsons koos 
Didzis Grodzsi ja Juris Kraftsiga. 
Idee tähistada suiti kultuuriruumi (Gudenieki, Alsunga ja 
Jûrkalne) looduses suitide kohtumispaikadega sündis 
2013. aastal, kui Gudenieki vallas Kalniòi aasal Gudenieki-
Çdole ja Alsunga-Basi teeristi juures valmis esimene suitide 
kohtumispaik.
Teine kohtumispaik valmis 2014. aastal Alsungas Kuldîga-
Alsunga-Jûrkalne teede ristumiskohas pärast Alsunga 
keskust suunaga Jûrkalne poole.
Kolmas suitide kohtumispaik rajatakse Jûrkalnesse.
Installatsioonid on rajatud koostöös kohalike omavalitsuste 
ja maaomanikega, teostajaks on selts Vçju sçta.

Keskkonnainstallatsioon SUITIDE KOHTUMISPAIK on 
valminud Jûrkalne rahvusvahelise kunstiplenääri raames, 
mille idee autor on läti muusik ja kunstnik Igo. 
Installatsiooni on loonud skulptor Ivars Miíelsons koos 
Didzis Grodzsi ja Juris Kraftsiga. 
Idee tähistada suiti kultuuriruumi (Gudenieki, Alsunga ja 
Jûrkalne) looduses suitide kohtumispaikadega sündis 
2013. aastal, kui Gudenieki vallas Kalniòi aasal Gudenieki-
Çdole ja Alsunga-Basi teeristi juures valmis esimene suitide 
kohtumispaik.
Teine kohtumispaik valmis 2014. aastal Alsungas Kuldîga-
Alsunga-Jûrkalne teede ristumiskohas pärast Alsunga 
keskust suunaga Jûrkalne poole.
Kolmas suitide kohtumispaik rajatakse Jûrkalnesse.
Installatsioonid on rajatud koostöös kohalike omavalitsuste 
ja maaomanikega, teostajaks on selts Vçju sçta.

21. Suiti kohtumispaigad  - 

      Alsunga, Gudenieki, Jûrkalne

21. Suiti kohtumispaigad  - 

      Alsunga, Gudenieki, Jûrkalne

Gudenieki - pika lakaga suitidGudenieki - pika lakaga suitid

Birþi mõis (Birþu muiþa) asub Kuldîga piirkonnas Gudenieki 
vallas Basi külas. Mõis on ehitatud 19. sajandil, 1905. aastal 
see põles, hiljem taastati. Mõisa hoonestusest on säilinud 
endine teenijatemaja, vana magasiait ja 4,5 hektari suurune 
park. Kogu kompleks on kohaliku tähtsusega kultuuri-
mälestis.
Aastail 2009-2010 rekonstrueeriti Euroopa Liidu 
kaasfinantseeringu toel täielikult Birþi mõisa ait ja praegu 
tegutseb selles Basi rahvamaja.

Birþi mõis (Birþu muiþa) asub Kuldîga piirkonnas Gudenieki 
vallas Basi külas. Mõis on ehitatud 19. sajandil, 1905. aastal 
see põles, hiljem taastati. Mõisa hoonestusest on säilinud 
endine teenijatemaja, vana magasiait ja 4,5 hektari suurune 
park. Kogu kompleks on kohaliku tähtsusega kultuuri-
mälestis.
Aastail 2009-2010 rekonstrueeriti Euroopa Liidu 
kaasfinantseeringu toel täielikult Birþi mõisa ait ja praegu 
tegutseb selles Basi rahvamaja.

Birþi, 
Gudenieku pag., 
Kuldîgas nov.

Birþi, 
Gudenieku pag., 
Kuldîgas nov.

Olita Ulmkalne
Tel. +371 25623832

Olita Ulmkalne
Tel. +371 25623832

22. Birþi mõisa kompleks22. Birþi mõisa kompleks

Zvirgzdi järve (Zvirgzdu ezers) ääres looduskaunis kohas 
asuv puhkemaja on ideaalne koht perega puhkamiseks või 
pulmapeoks. Majas on viiskümmend inimest mahutav 
kaminasaal, saun, köök, neli mugavustega tuba ja 17 
kohaga suur magamistuba. Lisaks veel neli neljakohalist 
majakest, telkimiskohad, paadilaenutus ja õngitsemis-
võimalus.

Zvirgzdi järve (Zvirgzdu ezers) ääres looduskaunis kohas 
asuv puhkemaja on ideaalne koht perega puhkamiseks või 
pulmapeoks. Majas on viiskümmend inimest mahutav 
kaminasaal, saun, köök, neli mugavustega tuba ja 17 
kohaga suur magamistuba. Lisaks veel neli neljakohalist 
majakest, telkimiskohad, paadilaenutus ja õngitsemis-
võimalus.

Ezermaïi pakub lisaks majutusele ka ilma ööbimiseta 
puhkevõimalust kauni ja selgeveelise Zvirgzdi järve kaldal. 
Korrastatud järveranda võib tulla ujuma, paadiga sõitma ja 
õngitsema. Lapsed saavad teha vesijalgrattasõitu. Aktiivne 
puhkus ja saun, külalistemajas on kaks tuba kaheksale 
inimesele. Kuus kämpingumajakest, 18 telkimiskohta, 
paadilaenutus.

Ezermaïi pakub lisaks majutusele ka ilma ööbimiseta 
puhkevõimalust kauni ja selgeveelise Zvirgzdi järve kaldal. 
Korrastatud järveranda võib tulla ujuma, paadiga sõitma ja 
õngitsema. Lapsed saavad teha vesijalgrattasõitu. Aktiivne 
puhkus ja saun, külalistemajas on kaks tuba kaheksale 
inimesele. Kuus kämpingumajakest, 18 telkimiskohta, 
paadilaenutus.

20. Ezermaïi puhkekompleks20. Ezermaïi puhkekompleks

Alsungas nov.Alsungas nov.

Alsunga, 
Alsungas nov.
Alsunga, 
Alsungas nov.

Anita Raìele
Tel.: +371 29244221

www.kisi.lv

Anita Raìele
Tel.: +371 29244221

www.kisi.lv

Aiga Íikure
Tel.: +371 29122870

www.ezermali.lv

Aiga Íikure
Tel.: +371 29122870

www.ezermali.lv

Läti riikliku teenetemärgi Kolme Tähe ordeni kavaler, suiti 
kultuuripärandi kaitsja ja rahvalaulik Lidija Jansone 
tutvustab suitide ajalugu, kombeid ja sellele piirkonnale 
omast burdoonlaulu. Tutvuda saab ka vanade õllepruuli-
mistraditsioonidega.

Läti riikliku teenetemärgi Kolme Tähe ordeni kavaler, suiti 
kultuuripärandi kaitsja ja rahvalaulik Lidija Jansone 
tutvustab suitide ajalugu, kombeid ja sellele piirkonnale 
omast burdoonlaulu. Tutvuda saab ka vanade õllepruuli-
mistraditsioonidega.

“Gâèas”,
Alsungas nov.
“Gâèas”,
Alsungas nov.

Lidija Jansone  
Tel.: +371 26010239

Lidija Jansone  
Tel.: +371 26010239

18. Gâèase talu18. Gâèase talu

19. Íîði puhkemaja19. Íîði puhkemaja



Mara mõis (Maras muiþa) asub Kuldîga piirkonnas Turlava 
vallas. Majutus mugavates, nägusalt sisustatud tubades, 
tellimisel hommikusöök. Ööbida saab ka kuni viiele 
külastajale mõeldud korteris, kus on eraldi sissepääs, 
elutuba, kaks magamistuba ja köök. Korraldatakse 
ekskursioone ümberkaudsetesse lossidesse ja mõisatesse 
ning Kuramaa pärliks kutsutud Kuldîga linna.

Mara mõis (Maras muiþa) asub Kuldîga piirkonnas Turlava 
vallas. Majutus mugavates, nägusalt sisustatud tubades, 
tellimisel hommikusöök. Ööbida saab ka kuni viiele 
külastajale mõeldud korteris, kus on eraldi sissepääs, 
elutuba, kaks magamistuba ja köök. Korraldatakse 
ekskursioone ümberkaudsetesse lossidesse ja mõisatesse 
ning Kuramaa pärliks kutsutud Kuldîga linna.

Jûrkalne - väikesed suitidJûrkalne - väikesed suitid

Läti üks maalilisemaid rannikuid vaikse, tsivilisatsioonist 
puutumata ranna ja 20 meetri kõrguse järsakuga.
Läti üks maalilisemaid rannikuid vaikse, tsivilisatsioonist 
puutumata ranna ja 20 meetri kõrguse järsakuga.

27. Jûrkalne pankrannik27. Jûrkalne pankrannik

26. Mara mõis26. Mara mõis

"Maras muiþa", 
Turlavas pagasts, 
Kuldîgas novads

"Maras muiþa", 
Turlavas pagasts, 
Kuldîgas novads

Ilga Pranèa-Hartinger
Tel.: +371 26376974

E-post: maras.m@inbox.lv

Ilga Pranèa-Hartinger
Tel.: +371 26376974
: maras.m@inbox.lvE-post

Legend jutustab, et siinses esimeses (vanemas) kirikus 
peetud kord tormi ajal jumalateenistust. Vana kalmistu 
lähedal sattunud siis üks laev uppumisohtu. Kirikuõpetaja 
kutsus kaasa julgemad koguduseliikmed ja läks lippude ja 
viirukipanniga mererannale. Aerupaadiga mindi laevale 
jäänutele appi, jõuti suure vaevaga laevani ja osa 
meeskonnast suudetigi päästa. Laev ühes kapteni ja 
ülejäänud meeskonnaliikmetega uhuti rannale. Õnneliku 
pääsemise auks nimetas kapten selle paiga tookord 
Felixbergiks ehk Õnnelikuks mäeks, hiljem vahetas selle 
välja nimetus Pilsberg. Jûrkalne nime sai asula esimese 
iseseisvuse ajal.

Legend jutustab, et siinses esimeses (vanemas) kirikus 
peetud kord tormi ajal jumalateenistust. Vana kalmistu 
lähedal sattunud siis üks laev uppumisohtu. Kirikuõpetaja 
kutsus kaasa julgemad koguduseliikmed ja läks lippude ja 
viirukipanniga mererannale. Aerupaadiga mindi laevale 
jäänutele appi, jõuti suure vaevaga laevani ja osa 
meeskonnast suudetigi päästa. Laev ühes kapteni ja 
ülejäänud meeskonnaliikmetega uhuti rannale. Õnneliku 
pääsemise auks nimetas kapten selle paiga tookord 
Felixbergiks ehk Õnnelikuks mäeks, hiljem vahetas selle 
välja nimetus Pilsberg. Jûrkalne nime sai asula esimese 
iseseisvuse ajal.

Jûrkalne, Ventspils novadsJûrkalne, Ventspils novads

28. Jûrkalne katoliku kirik28. Jûrkalne katoliku kirik

Rooma-katoliku Riia peapiiskopkonna alla kuuluva Liepâja 
piiskopkonna koguduse kirik asub Gudeniekis. See on üks 
kolmest ajaloolise Suiti piirkonna kirikust ja kuulub suiti 
kultuuriruumi, mis on võetud UNESCO kultuuripärandi 
nimistusse.
Aastail 1930-1948 ehitatud kirikus on Juris Bokumsi 
ehitatud puuviledega orel.

Rooma-katoliku Riia peapiiskopkonna alla kuuluva Liepâja 
piiskopkonna koguduse kirik asub Gudeniekis. See on üks 
kolmest ajaloolise Suiti piirkonna kirikust ja kuulub suiti 
kultuuriruumi, mis on võetud UNESCO kultuuripärandi 
nimistusse.
Aastail 1930-1948 ehitatud kirikus on Juris Bokumsi 
ehitatud puuviledega orel.

Siin on külla oodatud nii grupid kui ka üksikud külastajad. 
Pakutakse võimalust kasutada suitsusauna, lõunastada ja 
maitsta vanade retseptide järgi valmistatud suiti leiba, 
pirukaid ja seemneküpsiseid.

Siin on külla oodatud nii grupid kui ka üksikud külastajad. 
Pakutakse võimalust kasutada suitsusauna, lõunastada ja 
maitsta vanade retseptide järgi valmistatud suiti leiba, 
pirukaid ja seemneküpsiseid.

Perenaine võtab külalised vastu väikese tutvustusega talu 
kohta ning tervisliku taimetee ja iseküpsetatud maiustega. 
Õues ööbida soovijatele on pakkuda telkimiskohad ja 
lõkkeplatsid jõekaldal vana Lûki veski juures. Talus 
oodatakse külla igaüht, kes soovib puhata vaikuses ja rahus.

Perenaine võtab külalised vastu väikese tutvustusega talu 
kohta ning tervisliku taimetee ja iseküpsetatud maiustega. 
Õues ööbida soovijatele on pakkuda telkimiskohad ja 
lõkkeplatsid jõekaldal vana Lûki veski juures. Talus 
oodatakse külla igaüht, kes soovib puhata vaikuses ja rahus.

25.  Aploki talu25.  Aploki talu

“Zemgaïi”, 
Alsungas nov.
“Zemgaïi”, 
Alsungas nov.

“Aploki”,
Gudenieku pag.,
Kuldîgas nov.

“Aploki”,
Gudenieku pag.,
Kuldîgas nov.

Ineta Eglîte
Tel.: +371 28605261

E-post: tukkis@inbox.lv

Ineta Eglîte
Tel.: +371 28605261

: tukkis@inbox.lvE-post

Ingrîda Jçkabsone
Tel.: +371 22847232

E-post: ingridajekabsone@inbox.lv

Ingrîda Jçkabsone
Tel.: +371 22847232

: ingridajekabsone@inbox.lvE-post

Gudenieku pag, 
Kuldîgas nov.
Gudenieku pag, 
Kuldîgas nov.

Dace Nastevièa
Tel.: +371 26321397

Dace Nastevièa
Tel.: +371 26321397

23. Gudenieki Püha Ristija Johannese 

      Rooma-katoliku kirik

23. Gudenieki Püha Ristija Johannese 

      Rooma-katoliku kirik

24. Zemgaïi talu24. Zemgaïi talu

Jûrkalne, Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.
Jûrkalne, Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.



Suur Rîva jõe puusild on Lätis üsna ainulaadne. See on üks 
vähestest, kui mitte ainus puidust tugipostidel põhineva 
konstruktsioonisüsteemiga sild ja see asub lihtsalt leitavas 
ja ligipääsetavas kohas. Märkimist väärib ka fakt, et sild oli 
varem osaks jõge ületanud Liepâja-Ventspilsi raudteest, 
mis ehitati 20. sajandi esimesel poolel.

Suur Rîva jõe puusild on Lätis üsna ainulaadne. See on üks 
vähestest, kui mitte ainus puidust tugipostidel põhineva 
konstruktsioonisüsteemiga sild ja see asub lihtsalt leitavas 
ja ligipääsetavas kohas. Märkimist väärib ka fakt, et sild oli 
varem osaks jõge ületanud Liepâja-Ventspilsi raudteest, 
mis ehitati 20. sajandi esimesel poolel.

33. Rîva jõe puusild33. Rîva jõe puusild

Labrags, Jûrklalnes pag., Ventspils nov.Labrags, Jûrklalnes pag., Ventspils nov.

Veel tänaseni on rahva seas elus legend sellest, kuidas 
Läänemerel uppumissurmast pääsenud õnnelikud 
meremehed andsid Jûrkalnele selle kunagise nime 
Felixberg. Jûrkalne läheduses on Läänemerest tõepoolest 
leitud mitmeid laevavrakke. 
Muuseumi ekspositsioon uppunud laevadest võimaldab 
visualiseerida veealust maailma, jutustab Läti veealusest 
kultuuriajaloolisest pärandist ja võimaldab laiemal publikul 
tutvuda laevandusajaloo ning purje- ja aurulaevade ajastu 
mälestiste ja muude esemetega, mis on merepõhjast üles 
tõstetud. Ekspositsioon on mõeldud kõige mitmekesise-
male sihtrühmale alates väikestest lastest, kes veealuse 
maailmaga esmakordset tutvust teevad, kuni laiade 
taustateadmistega uurijateni.

Veel tänaseni on rahva seas elus legend sellest, kuidas 
Läänemerel uppumissurmast pääsenud õnnelikud 
meremehed andsid Jûrkalnele selle kunagise nime 
Felixberg. Jûrkalne läheduses on Läänemerest tõepoolest 
leitud mitmeid laevavrakke. 
Muuseumi ekspositsioon uppunud laevadest võimaldab 
visualiseerida veealust maailma, jutustab Läti veealusest 
kultuuriajaloolisest pärandist ja võimaldab laiemal publikul 
tutvuda laevandusajaloo ning purje- ja aurulaevade ajastu 
mälestiste ja muude esemetega, mis on merepõhjast üles 
tõstetud. Ekspositsioon on mõeldud kõige mitmekesise-
male sihtrühmale alates väikestest lastest, kes veealuse 
maailmaga esmakordset tutvust teevad, kuni laiade 
taustateadmistega uurijateni.

32. Tormimuuseum32. Tormimuuseum

“Tautas nams”, Jûrkalnes pag., Ventspils nov.“Tautas nams”, Jûrkalnes pag., Ventspils nov. Tel.: +371 26261884
E-post: jurkalnes.tn@ventspilsnd.lv

Tel.: +371 26261884
: jurkalnes.tn@ventspilsnd.lvE-post

Rahvamaja asub 18. sajandil ehitatud omaaegses 
kõrtsihoones. Selle rohkem kui 135 aasta vanuse hoone 
säilitamiseks viidi 2011. aastal läbi ulatuslikud 
restaureerimistööd. Praegu korraldatakse rahvamajas 
üritusi ja külastajatele on avatud näitusesaal ning 
kodulootuba.

Rahvamaja asub 18. sajandil ehitatud omaaegses 
kõrtsihoones. Selle rohkem kui 135 aasta vanuse hoone 
säilitamiseks viidi 2011. aastal läbi ulatuslikud 
restaureerimistööd. Praegu korraldatakse rahvamajas 
üritusi ja külastajatele on avatud näitusesaal ning 
kodulootuba.

31. Rahvamaja31. Rahvamaja

“Tautas nams”, 
Jûrkalnes pagasts, 
Ventspils novads

“Tautas nams”, 
Jûrkalnes pagasts, 
Ventspils novads

Tel.: +371 26261884
E-post: jurkalnes.tn@ventspilsnd.lv

Tel.: +371 26261884
: jurkalnes.tn@ventspilsnd.lvE-post

2014. aastal remonditi Jûrkalne raamatukogu esimene 
korrus ja rekonstrueeriti selle teine korrus, et pakkuda 
mitmekesisemaid vaba aja veetmise võimalusi nii 
kohalikele kui ka turistidele. Teisel korrusel on nüüd sisse 
seatud kodulootuba ehk „vanade esemete, tekstide ja 
fotode kamber“, kus asub Jûrkalne ja suitide traditsioone 
tutvustav väljapanek. Kodulootoas on ka kangasteljed ja 
siin saab läbi viia erinevaid töötubasid, seminare, koolitusi 
ja muid üritusi, pakkudes võimalusi elukestvaks õppeks ja 
ühendades seda ajalooliste traditsioonide elushoidmisega.

2014. aastal remonditi Jûrkalne raamatukogu esimene 
korrus ja rekonstrueeriti selle teine korrus, et pakkuda 
mitmekesisemaid vaba aja veetmise võimalusi nii 
kohalikele kui ka turistidele. Teisel korrusel on nüüd sisse 
seatud kodulootuba ehk „vanade esemete, tekstide ja 
fotode kamber“, kus asub Jûrkalne ja suitide traditsioone 
tutvustav väljapanek. Kodulootoas on ka kangasteljed ja 
siin saab läbi viia erinevaid töötubasid, seminare, koolitusi 
ja muid üritusi, pakkudes võimalusi elukestvaks õppeks ja 
ühendades seda ajalooliste traditsioonide elushoidmisega.

Skulptor G. Burvise teoses sümboliseerib mälestust Läti 
põgenikest lootusepurje kujund. Purje läbiv pragu 
väljendab lahkumise dramaatilisust ning läti rahva võõrsil 
kogetud raskusi ja valu.

Skulptor G. Burvise teoses sümboliseerib mälestust Läti 
põgenikest lootusepurje kujund. Purje läbiv pragu 
väljendab lahkumise dramaatilisust ning läti rahva võõrsil 
kogetud raskusi ja valu.

30. Lätist Rootsi põgenenute mälestusmärk30. Lätist Rootsi põgenenute mälestusmärk

"Krasti", 
Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.

"Krasti", 
Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.

Sârnate, 
Ventspils nov.
Sârnate, 
Ventspils nov.

Jûrkalne raamatukogu
Tel.: +371 28696228

jurkalnes.biblioteka@ventspilsnd.lv

Jûrkalne raamatukogu
Tel.: +371 28696228

jurkalnes.biblioteka@ventspilsnd.lv

29. Kodulootuba29. Kodulootuba



Puhkekeskus Imantas asub vana Labragsi mõisa (Labraga 
muiþa) territooriumil 300 meetri kaugusel merest, Rîva jõe 
oru kõrgel kaldal. Selle koha teevad eriliseks võimsad iidsed 
puud ning kaunis vaade puutumatule jõeorule, puusillale 
ja kosele. Rîva jõe ürgorus kulgeb loodusrada „Rîva looked“ 
(„Rîvas loki“).
Kogu aasta on avatud külalistemaja, kohvik, baar ja saun, 
suvel ka kahe-, nelja- ja viiekohalised suvilamajad ja 
klientidele mõeldud köök.

Puhkekeskus Imantas asub vana Labragsi mõisa (Labraga 
muiþa) territooriumil 300 meetri kaugusel merest, Rîva jõe 
oru kõrgel kaldal. Selle koha teevad eriliseks võimsad iidsed 
puud ning kaunis vaade puutumatule jõeorule, puusillale 
ja kosele. Rîva jõe ürgorus kulgeb loodusrada „Rîva looked“ 
(„Rîvas loki“).
Kogu aasta on avatud külalistemaja, kohvik, baar ja saun, 
suvel ka kahe-, nelja- ja viiekohalised suvilamajad ja 
klientidele mõeldud köök.

37. Külalistemaja Imantas37. Külalistemaja Imantas

Labrags, 
Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.

Labrags, 
Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.

Tel.: +371 29479335
E-post: rezervacija@imantas.lv

Tel.: +371 29479335
: rezervacija@imantas.lvE-post

Bçrziòis küpsetatakse vanade retseptide järgi maitsvat 
nisu- ja rukkileiba. Maitset ja lõhna lisab leivale kindlasti ka 
eriline ahi, millel vanust üle seitsmekümne aasta. Leiba on 
võimalik ette tellida, etteteatamisel saab ka ise oma pätsi 
kujundada ja valmis küpsetada.

Bçrziòis küpsetatakse vanade retseptide järgi maitsvat 
nisu- ja rukkileiba. Maitset ja lõhna lisab leivale kindlasti ka 
eriline ahi, millel vanust üle seitsmekümne aasta. Leiba on 
võimalik ette tellida, etteteatamisel saab ka ise oma pätsi 
kujundada ja valmis küpsetada.

Töökojas valmistab meister Guntis Niedoliòð puust ehteid, 
mööblit ja muid sisustusesemeid, lusikaid, pannilabidaid 
jm.

Töökojas valmistab meister Guntis Niedoliòð puust ehteid, 
mööblit ja muid sisustusesemeid, lusikaid, pannilabidaid 
jm.

39. Puusepatöökoda Straumçni39. Puusepatöökoda Straumçni

38. Suiti leib Bçrziòis38. Suiti leib Bçrziòis

“Bçrziòi”,
Jûrkalnes pag.,
Ventspils nov.

“Bçrziòi”,
Jûrkalnes pag.,
Ventspils nov.

Juris Lastovskis
Tel.: +371 29471655

Juris Lastovskis
Tel.: +371 29471655

“Straumçni”, 
Jûrkalnes pag.,
Ventspils nov.

“Straumçni”, 
Jûrkalnes pag.,
Ventspils nov.

Guntis Niedoliòð
Tel.: +371 29197399

Guntis Niedoliòð
Tel.: +371 29197399

Zaíi kõrts kutsub külalisi lahkelt nii einet võtma kui ka 
suveniire ostma. Sageli toimuvad kõrtsis Läti kunstnike 
näitused.

Zaíi kõrts kutsub külalisi lahkelt nii einet võtma kui ka 
suveniire ostma. Sageli toimuvad kõrtsis Läti kunstnike 
näitused.

36. Zaíi kõrts (Zaíu krogs)36. Zaíi kõrts (Zaíu krogs)

"Jaunarâji", 
Jûrkalne, 
Ventspils nov.

"Jaunarâji", 
Jûrkalne, 
Ventspils nov.

Tel.: +371 26133995Tel.: +371 26133995

Pilsberìi kõrts (Pilsberìu krogs) asub ajaloolises 
mõisahoones kaheminutise kõnni kaugusel Jûrkalne 
pankrannikust, Kuramaa ühest kõige kaunimast 
loodusobjektist.

Pilsberìi kõrts (Pilsberìu krogs) asub ajaloolises 
mõisahoones kaheminutise kõnni kaugusel Jûrkalne 
pankrannikust, Kuramaa ühest kõige kaunimast 
loodusobjektist.

Jûrkalne, 
Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.

Jûrkalne, 
Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.

Tel.: +371 27436 888Tel.: +371 27436 888

35. Pilsberìi kõrts35. Pilsberìi kõrts

Rîva kõrts asub Ventspilsi-Liepâja maantee ääres Rîva jõe 
puusilla kõrval. See on hea koht puhkuseks, meelelahu-
tuseks ja väiksemate pidude korraldamiseks. Rõsketel 
sügispäevadel saab teed rüübates ja söömaaega nautides 
vaadelda kõrtsiaknast lõhekalasid, kes oma iga-aastasel 
kudemisteekonnal jõe kosest üles hüppavad.

Rîva kõrts asub Ventspilsi-Liepâja maantee ääres Rîva jõe 
puusilla kõrval. See on hea koht puhkuseks, meelelahu-
tuseks ja väiksemate pidude korraldamiseks. Rõsketel 
sügispäevadel saab teed rüübates ja söömaaega nautides 
vaadelda kõrtsiaknast lõhekalasid, kes oma iga-aastasel 
kudemisteekonnal jõe kosest üles hüppavad.

Labrags, Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.
Labrags, Jûrkalnes pag., 
Ventspils nov.

34. Rîva kõrts34. Rîva kõrts

Tel.: +371 26140577
E-post: jurislaidze@inbox.lv

Tel.: +371 26140577
: jurislaidze@inbox.lvE-post



Perenaine küpsetab vastavalt tellimusele erinevaid kooke, 
plaadisaiu, sklandrausiseid ja erineva täidisega pirukaid. 
Tellida saab ka suitsukala.

Perenaine küpsetab vastavalt tellimusele erinevaid kooke, 
plaadisaiu, sklandrausiseid ja erineva täidisega pirukaid. 
Tellida saab ka suitsukala.

“Cîruïi”,
Jûrkalnes pag.,
Ventspils nov.

“Cîruïi”,
Jûrkalnes pag.,
Ventspils nov.

40. Cîruïi talu40. Cîruïi talu

Tel.: +371 25463928, 
+371 26556612

E-post: anitaseiko@inbox.lv.

Tel.: +371 25463928, 
+371 26556612

: anitaseiko@inbox.lv.E-post

41. Loodusrada „Rîva looked“ („Rîvas loki”)41. Loodusrada „Rîva looked“ („Rîvas loki”)

Kolme kilomeetri pikkune loodusrada algab Ulmale-
Labragsi luteri kiriku juurest ja lookleb üles-alla mööda Rîva 
jõe alamjooksu maalilist ürgorgu. Rîva voolab siin 
kanjonilaadses jäärakus, millel sügavust kuni 12 meetrit. 
Vaade avaneb lugematutele jõekäärudele ja kõrgetele 
kaldapaljanditele ning õhk kannab endas mere ja mändide 
lõhna. Tasaselt voolav jõgi ja kaunid loodusvaated lubavad 
siin nautida tõelist rahu ja vaikust.
Rada on osaliselt ligipääsetav koos assistendiga, tähistatud 
rohelise värviga.

Kolme kilomeetri pikkune loodusrada algab Ulmale-
Labragsi luteri kiriku juurest ja lookleb üles-alla mööda Rîva 
jõe alamjooksu maalilist ürgorgu. Rîva voolab siin 
kanjonilaadses jäärakus, millel sügavust kuni 12 meetrit. 
Vaade avaneb lugematutele jõekäärudele ja kõrgetele 
kaldapaljanditele ning õhk kannab endas mere ja mändide 
lõhna. Tasaselt voolav jõgi ja kaunid loodusvaated lubavad 
siin nautida tõelist rahu ja vaikust.
Rada on osaliselt ligipääsetav koos assistendiga, tähistatud 
rohelise värviga.

"Imantas", 
Jûrkalnes pag.,
Ventspils nov.  

"Imantas", 
Jûrkalnes pag.,
Ventspils nov.  

Tel.: +371 29479335Tel.: +371 29479335

KAARDI LEGENDKAARDI LEGEND
Reisi marsruutReisi marsruut 11 TurismiobjektidTurismiobjektidSuiti piirkondSuiti piirkond


