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urzemes gleznainākā muiža atrodas 
Tukuma apvidū, liela dzirnavu ezera 
krastā. Te jau desmit gadu dzīvo un 
saimnieko Daniels Jāns – jaunais 
muižkungs un viesnīcnieks, pavārs 

un dārznieks. Kukšu muiža, līdzīgi kā daudzas pilis 
un muižas citviet Eiropā, vienlaikus ir gan īpašnieka 
rezidence, gan ekskluzīvs viesu nams sajūtu gardēžiem. 
Saimnieks kā burvju mākslinieks iedvesis jaunu un 
krāšņu dzīvību sabrukušajā muižā un arī Latvijas 
ainavā, atjaunojot veco parku, dīķi, ēkas un sadarbībā 
ar pašvaldību labiekārtojot teritoriju pie dīķa. «Kad 
pilnīgi nejauši, meklējot sev lauku māju, atradu šo 
muižu, tolaik pagalam nolaistu, uzreiz sapratu: šī ir 
mana vieta,» atceras Daniels Jāns. «Tad vēl nedomāju 
par viesnīcu, bet vienkārši vēlējos sakārtot muižu un 
apkārtni. Parku un dārzu nevar atjaunot tik ātri kā 
ēku, tāpēc paralēli muižas izpētei pirms restaurācijas 
jau sākām kopt ainavu. Garajos padomju gados parks 
bija nolaists, daudzi no vecajiem kokiem pārauguši 
vai aizgājuši bojā, krasta teritorija aizaugusi. Sākumā 
vienkārši tīrījām un līdzinājām izdangāto apkārtni, 
bērām melnzemi. Kopā vajadzēja simt kravu, lai gan 
plānojām labi ja desmit. Paveicās – draugam Rīgā pēc 
būvniecības bija nevajadzīga melnzeme, tāpēc tiku 
cauri vien ar transporta izmaksām.»
Muižas ainavisko plānojumu, ietekmējoties no 
vēsturiskā plāna, veidojusi ainavu arhitekte Helēna 
Gūtmane. Pagaidām Daniels Jāns realizējis tikai nelielu 
daļu no paredzētā. «Diez vai spēšu to visu izdarīt – 
vienas dzīves tam nepietiks,» smejas saimnieks. Pašlaik 
no 30 hektāriem zemes apgūti un dārza vajadzībām 
izmantoti vien 8,5, bet arī tas ir ļoti daudz, ņemot vērā 
ikdienas darba apjomus. 
Staigājot pa muižas parka teritoriju, var uz mirkli 
pārcelties laikā un telpā un izbaudīt gan Itālijas un 
Anglijas, gan Krievijas un Japānas dārzu sajūtas. 
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Kukšu muiža pārsteidz ne vien ar 
īpašajiem viesnīcas numuru interjeriem 
un izsmalcināto virtuvi, bet arī ar savu 
neatkārtojamo ainavu un krāšņo, 
Latvijai neierasto angļu stila dārzu. 

 Angļu  dārzs
 ar ķīniešiem
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«Man īpaši tuvi ir angļu lauku muižu dārzi, kur 
veidoti nevis regulāri stādījumi, bet vienkopus aug 
lauku ainavai raksturīgas puķes un augi, iekārtotas 
daudzas pastaigu un atpūtas vietas. Tā arī visu 
sezonu šeit zied puķes, ko kopā ar dārzniekiem 
sākumā izaudzējam no sēkliņām savā siltumnīcā.»
Jāna filosofija – ienākot muižā, cilvēkam jāsajūt 
gan senā mājas, gan modernā laikmeta elpa. 
Interjerā saimnieks brīvi operējis ar dažādu stilu 
lietām, miksējot tās kopā bez jebkādiem kanoniem. 
To var dēvēt par Kukšu muižas gleznieciskumu. Arī 
dārza iekārtošanā izmantots tas pats princips – kā 
estētam Danielam Jānam gribējās, lai te augtu 
dažādas lauku un krāšņās puķes, kā pavāram – lai 
būtu ēdamlietu dārziņš un augļu dārzs. 
Tā kā muiža ir kultūrvēsturisks piemineklis, uz to var 
doties arī ekskursijā (iepriekš piesakoties). Dārzā, 
tāpat kā telpās, eksponēta liela daļa no Daniela 
Jāna laicīgās un senās mākslas darbu kolekcijas.



h Kareivju figūras ir kopijas, kas, 
tāpat kā lielākā daļa priekšmetu 
Kukšās, iegādātas izsolē. 
Karavīri sargā ieeju topošajā 
japāņu dārzā – šeit būs klusa 
vieta meditācijām.

f Kukšu saimnieks Daniels 
Jāns plāno atjaunot arī citas 
muižas ēkas, ierīkot zirgu stalli 
un tenisa kortu, bet dzirnavu 
dīķa pretējā pusē, uz pussalas, 
uzbūvēt kapelu.

g Viesu laiskai atpūtai uz 
ūdens dīķa krasta promenādē 
izveidotas vieglas konstrukcijas 
lapenes, kas sasaucas ar 
verandas arhitektonisko veidolu. 
Koka būves vizuālo vieglumu vēl 
pastiprina baltais krāsojums un 
koka šindeļu jumts.

Dzirnavu dīķī mīt 
gulbju ģimene – 
savdabīga Kukšu 
firmas zīme un muižas 
tēla papildinājums. 
Saimnieks gulbjus mīl 
tik ļoti, ka nosaucis to 
vārdā pat istabu.
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Es zinu, kāpēc tieši kāpostus, – tas bija mantojums no 
Latgales vecvecākiem, Jāņa un Rozālijas. Latgalē vienu 
laiku visi audzēja kāpostus un pirms Jaunā gada veda uz 
Ļeņingradas tirgiem. Pavasarī stādīšana, vasarā ravēšana, 
bezgala garas vagas, pusdienas stāvā saule un sausas 
rokas. Rudenī ripoja galvas, ziemā pārlasīt, noplēst 
appelējušās vai apsalušās lapas, un prom uz Ļeņingradas 
tirgiem. Man šķiet, ka mani vecāki to ilgi neizturēja. 
Vecvecāki Jānis un Rozālija gan. nebija jau tikai kāposti, 
bija buļbas, cukurbietes, burkāni, rudzi un lini, un lopiem 
siens. Es neatceros, ka Jānis un Rozālija kādreiz būtu 
runājuši par atgriešanos pie saknēm, dabisku pārtiku, 
zaļo domāšanu vai, pasarg Dies’, ekoloģisku dzīvesveidu. 
Dārzs bija mantojums, dārzs bija pienākums. Garas vagas, 
pusdienas saule un sausas zemes savilktas rokas, smiltis 
aiz nagiem – tās ir manas atmiņas par mūsu kāpostu 
gadiem.
Manu Kurzemes vecvecāku Kārļa un Alvīnes dārzs bija 
pilnīgi citāds. Ciema skaistākais dārzs vai kaut kas tādā 
garā, bija tādi konkursi un droši vien vēl tagad ir. Alvīnes 
un Kārļa dārzs daudzus gadus bija tas Ciema skaistākais 
dārzs. Mēs ar māsu dabūjām tikai dzeltenās pieneņu 
galviņas kniebt laukā no mauriņa. Pārējais dārzs bija viņu 
pārziņā. Pirmajā joslā zemie augi – sniegpulkstenītes, 
krokusi pavasaros, vēlāk tos nomainīja prīmulas, 
samtenes, atraitnītes, otrajā līmenī – staipekņaugi un 
sūnas, izkārtoti pēc domino principa salikto akmens flīžu 
starpās, trešajā joslā augstie augi un krūmaugi – flokši, 
cīnijas, lauztās sirdis, ģeorģīnes. Dārza dienvidu stūrī 
starp divām mūžzaļām tūjām opaps Kārlis pat bija uzslējis 
mežvīnu apjoztu lapenīti, tās priekšā miniatūrs baseiniņš, 
kurā opaps Kārlis vairākas vasaras centās ieaudzēt 
ūdensrozes. Tas gan viņam neizdevās, ūdensrozes spītīgi 
negribēja ziedēt, bet rozes, rozes gan Alvīnei un Kārlim 
padevās. Maigi, biezi plūksnoti ziedi, saslēgti vairogveida  
ziedkopās, turējās stingros, tumši zaļos ieeļļotos kātos. 
Un lilijas, lilijas, miltainiem ziedu zvaniem un zeltītiem 
putekļiem kausiņa dobumos. Tāds bija ciema skaistākais 
dārzs! Es neatceros, ka Alvīne un Kārlis būtu runājuši par 
dārza relaksējošo iedarbību, meditāciju, harmoniju vai, 
Dies’pas, par dārza iekārtošanas fenšui. Dārzs bija darbs, 
un dārzs bija pienākums, un ciema skaistākais dārzs – 

ļoti atbildīgs pienākums. Līdz vienu vasaru opaps Kārlis 
pagriezās un aizgāja, pameta Alvīni un ciema skaistāko 
dārzu un nekad vairs tajā neatgriezās. Dārzs uzelpoja, 
atbrīvots no ciema skaistākā dārza pienākuma saldās 
nastas, un tajā vasarā baseinā atvērās pāris ūdensrožu 
kausiņu.
Es savu pirmo dārzu iekopu astoņu gadu vecumā – 
neviena nemotivēta, kā tagad teiktu.
Tas bija pie ieejas mūsu mājā Jaundrēviņi, pie vecās 
ieejas, kamēr tai priekšā vēl nebija uzkleksēta balto 
ķieģeļu piebūve. Apskretušajām, mūžam vēsajām 
akmens kāpnēm katrā pusē bija pa lodveida dobei, viena 
mums, otra – kaimiņiem. Es pati sakašņāju to dobi, 
un mēs ar mammu vienā Rīgas braucienā Centrāltirgū 
nopirkām stādus – piecas samtenes un piecas leduspuķes, 
divpadsmit atraitnītes, sešas dzeltenas, sešas lillā. Pa 
malām es sasēju kreses un matiolas. Stādītās puķes gan 
īsti negribēja ieaugt, jo mūs dobe nebija tik labā vietā 
kā kaimiņiem, – vecā kļava meta ēnu, un dobei tika vien 
agrā rīta saule, vēl dzedra un neauglīga. Bet es daudz 
nebēdāju, jo toties zeme manā dārzā vienmēr bija mitra 
un vēsa, rokas nekad nebija sausas un zem nagiem 
neēdās smiltis.
Vienu vasaras novakaru, kašņājoties pa dārzu, es  no 
zemes izcēlu 20 santīmu monētu. Samelnējušu, zemes 
dzīlēs apglumējušu, patinas klātu 20 santīmu monētu! 
Tajā laikā bija rubļi un kapeikas un melnā 20 santīmu 
monēta bija vēstnesis no kādas pazemē nogrimušas 
valsts, par kuru es neko daudz nezināju, par kuru pat īsti 
nebiju droša, ka tāda vispār ir pastāvējusi… Apsūbējusī 
20 santīmu monēta manā dārzā mēmi liecināja – bija. 
Tāda valsts te tiešām ir bijusi! Latvija!
Dūrē sažņaugtus,  es nesu 20 santīmus mājā. Es atceros 
kņudoņu pakrūtē. Tā kņudoņa joprojām ir tāda pati, 
kad… kad tu pēkšņi savā dzīvē kaut ko saproti. Ka ir tā un 
tā, ka dzīve ir brīnums, nevis darbs, gods vai pienākums.
Trīs diennaktis monēta svilināja man pakrūtē. Trešās 
dienas vakarā savā dārzā es izkašņāju bedrīti starp pujeņu 
puduri un lupīnu lakstiem un ieraku tos 20 santīmus 
atpakaļ dārzā.
Pavasarī viņi izdīga. 
Viņi ziedēja skaisti. n
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Vienu gadu arī mani vecāki bija izdomājuši, 
ka audzēs kāpostus.

Muižas priekšpusē starp 
saglabātajiem senajiem kokiem, 

kas, rūpīgi kopti, dzīvos vēl 
ilgi, izveidots pastaigu dārzs ar 
grants celiņiem, puķu dobēm, 

soliņiem un skulptūrām.  

h Pie dzirnavu ezera atrodas XIX gadsimta 
beigās Itālijā izgatavota marmora sfinksa, 
kas atrasta izsolē, diemžēl tikai viena.

f Dīķa krastā no veciem ķieģeļiem 
izveidota liela dienvidnieciska pergola, kas 
apaudzēta ar vīnogulāju. Idejas iedvesma 
nākusi no saimnieka bērnības – klostera 
skolas, kur Daniels Jāns savulaik mācījies. 
Vecie ķieģeļi ir dažādi – gan iekštelpām, 
gan ārtelpām paredzēti, tādēļ daži jau 
sadrupuši, sniedzot vajadzīgo apbružājumu, 
jo perfekta vide saimniekam nepatīk. 

l Muižā ir daudz dažādas nozīmes dārzu – 
gan garšaugu un sakņu dārziņš, gan vairāki 
akmens un dažādu stilu puķu dārzi.

i Muižas pastaigu dārzā vietējie meistari 
izveidojuši rupji tēstu priežu dēļu lapeni – 
tādas bija populāras cara laiku dāčās, un 
šo modi pārņēma arī angļi, ieviešot šādus 
dabiskus elementus savos dārzos. n
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