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NEDĒĻAS VIESIS

«Šefpavārs ir amatnieks, mākslinieks 
un grāmatvedis vienā personā»

Elīna Lāce

Tieši pirms nedēļas Sankt-
pēterburgā starptautiskā fes-
tivāla «European Best Event 
Awards 2016» kultūras notikumu 
kategorijā labāko septiņniekā di-
žojās arī latviešu veikums — pa-
sākumu aģentūras «Skudras Met-
ropole» veidotais gastronomisko 
performanču cikls «Gadalaiki». 
Īpašs prieks par šo novērtējumu 
ir tādēļ, ka performanču šefpa-
vārs ir talsenieks Andris Jugāns.

Andris ar patiku atceras savulaik 
Miera ielas pagalmos un apkārtnē 
piedzīvoto: «Bērnība bija forša — 
varējām ar plikām pēdām skraidīt 
apkārt un spēlēt indiāņus, braukāt ar 
velosipēdiem, blakus bija mazdārzi-
ņi, braucām peldēties uz visiem ap-
kārtnes ezeriem, spēlējām futbolu, 
karojām starp sētām. Kā visi daudz-
dzīvokļu māju bērni tolaik — ar gais-
miņu ārā un ar tumsiņu mājās!»

Mamma strādājusi Pastendē, tā-
pēc arī dēls tur apmeklējis bērnudār-
zu un daļu pamatskolas klašu. «Skol-
nieks biju… kā lai saka… normāls. 
(Smejas.) Sevišķi mierīgs nekad nees-
mu bijis. Ar vidējām sekmēm un diez-
gan minimālu piepūli vienmēr centos 
skolā izbraukt. Kamēr biju mazs un 
varēju izdomāt ar galvu, mācībās ne-
bija nekādu problēmu. Kad bija jāsāk 
mācīties formulas no galvas, tad jau 
bija grūtāk,» Andris atzīst.

9. klasi pabeidzis Talsu 2. vidussko-
lā, viņš turpināja mācības Kuldīgas 
arodvidusskolā, lai kļūtu par pavāru. 
«Cik sevi atceros, vienmēr kaut kādus 
keksiņus cepu!» Andris saka. Viņa 
vecāmamma bijusi saimniece kāzās 
un strādājusi par pavāri Valdemārpils 
bērnudārzā, bet esot grūti pateikt, vai 
tas ietekmējis mazdēla izvēli. Toties 
Andris spilgti atceras ko citu: «Tikko 
televīzijā parādījās pirmie komercka-
nāli, bija «Pica TV» ar Elmāru Tanni. 
13 vai 14 gadu vecumā man likās, ka 
viss, ko dzīvē gribu, ir — uztaisīt picē-
riju Talsos! Šķita, ka tas ir augstākais, 
kas var būt! Kaut kas moderns, nebi-
jis, picas mētā pa gaisu! Kad Talsos 
atvēra picēriju, es biju dziļi sašutis: ko 
nu man tagad darīt?! (Smejas.) Tolaik 
vēl nekad nebiju bijis restorānā.»
Ar labiem vārdiem
viņš piemin savu arodskolas klases 
audzinātāju Vitu Strautiņu, kura 
palīdzējusi audzēkņiem iekārtoties 
praksē agrākajā restorānā «Sēnīte» 
Siguldas šosejas malā. «Tie gan «Sē-
nītei» bija norieta gadi, bet tā, kā tur 
strādāju, nekad vairs neesmu strādā-
jis — veselas govis griezis, kūpinājis,» 
Andris stāsta.

Trešajā kursā viņš praksē bijis 
Talsos, agrākajā kafejnīcā «Velves». 
Togad no skolas pirmoreiz aizbraukts 
arī uz Vāciju, kas, kā Andris saka, to-
brīd šķitis «pilnīgs kosmoss». (Tobrīd 
oficiante atnes mums ēdienu. «Cūkas 
fileja, cūkas riba, pastinaka biezenis, 
grilēti dārzeņi, meža sēņu mērce,» in-
formē šefpavārs. Garšo lieliski!)

Zinot, ka Andris ilgus gadus bijis 
Talsu rajona čempions galda tenisā 
jauniešiem, daļu no viņa tālākā stāsta 
gribas salīdzināt tieši ar tādu bumbi-
ņas lēkāšanu no vienas vietas uz citu. 
Te nepilns gads pavadīts, strādājot par 
krāvēju lielveikalā Talsos, te pēc 18 
gadu sasniegšanas kopā ar draugu sto-
pēts uz Spāniju (taisnības labad jāpie-
min, ka sniegputeņa dēļ abi netika tā-
lāk par Berlīni, saslima un bija laimīgi, 
ka spēja atgriezties mājās!), te mazliet 
pastrādāts Ventspils kafejnīcā, kurā 
dominējusi soļanka un karbonāde…

«Tā pati klases audzinātāja pa-

Andris ar māsu un vecomāti, kura arī bija 
pavāre.

Viens no četriem pasākumiem — «Ziema» — gastronomis-
ko performanču ciklā «Gadalaiki» šī gada februārī norisinājās 
atpūtas centrā «Spāre» Gulbju ezera krastā.         Albuma foto                                            

Vēl bērns, bet jau ar priekšautu un 
virtuvē!

«Es nedomāju par to, kas nav ēdams, 
bet — kas nav indīgs! Ja tas nav indīgs, 
tad tas ir ēdams!» uzskata Andris Jugāns.

Daiņa Kārkluvalka foto

teica, ka caur Nodarbinātības valsts 
aģentūru ir iespēja tikt strādāt ārze-
mēs. Pieteicos un ar savām knapajām 
vācu valodas kripatām aizbraucu uz 
pārrunām. Pēc mēneša varēju doties 
uz Diseldorfu. Man bija 18 vai 19 
gadi. Strādāju «Radisson» pieczvaig-
žņu viesnīcā. Sākumā neko nesapra-
tu, bet kaut kā izcīnījos. Pat Latvijā 
nebiju strādājis restorānā, tikai klopē-
jis karbonādes, bet te man teica: noej 
uz pagrabu pēc tādiem un tādiem 
salātiem. Stāvēju un domāju: kādiem 
salātiem?! Zinu rasolu, vinegretu… 
Izrādījās, ka ir desmit dažādu veidu 
salātlapas! (Smejas.) Tur bija tādi 
produkti, ko es dzīvē nebiju redzējis 
un pat nenojautu, kā tos latviski sauc, 
kur nu vēl vāciski!» atceras Andris.

Pēc gada atgriezies Latvijā un 
labo atsauksmju dēļ uzreiz varējis 
sākt darbu «Radisson» viesnīcā Rīgā. 
«Vācijas pieredze man ļāva iemīlēt 
restorānu būtību. Ja nokļūsti karbo-
nāžu klopētavā, tur tā skaistā, kas vir-
tuvē var būt, ir ļoti maz. Restorānā ir 
pavisam citādāk. Patiesībā šefpavārs 
ir amatnieks, mākslinieks un grāmat-
vedis vienā personā. Viņam ir jāprot 
strādāt ar rokām un vienkārši izdarīt 
savu darbu, jābūt radošam, kaut kas 
jārada vai vismaz jāspēj salikt kopā 
no tā, ko citi ir izdomājuši, plus vēl 
visam apakšā ir kādi cipari, jo tev ir 
jāizdzīvo, jāiztiek, jānopelna nauda. 
Protams, jābūt arī vadītājam, jāspēj 
organizēt darbu,» uzskaita Andris.
Kad daudzi paziņas
devušies uz Īriju, arī viņš nolēmis 
pamēģināt. Angļu valodu nav pratis, 
tāpēc uz darbu devies, līdzi ņemot 
vārdnīcu. «Īri ir ļoti forši cilvēki, ļoti 
saprotoši. Iedomājos — ja man te 
būtu tāds, kurš neko nesaprastu, es 
tikai kādas divas stundas spētu iztu-
rēt! Bet īri ir ļoti draudzīgi un pacie-
tīgi. Tā nu es angliski runāt iemācījos 
diezgan ātri, dažu mēnešu laikā.

Tur nostrādāju gadu. Tas bija laiks, 
kad draudēja iesaukums armijā, tāpēc 
bija mazliet bail atgriezties, jo biju jau 
sācis normāli dzīvot, negribējās armi-
jā iet. Ko es tur darītu? Pa velti 300 
cilvēkiem gadu gatavotu ēst? Mamma 
pa pastu atsūtīja žurnālu «Klubs», kur 
tieši ar ģenerāli Zeibotu bija intervi-
ja, un viņš izteicās, ka decembrī būs 

pēdējais iesaukums. Tad nu es janvārī 
laidu mājās,» neslēpj Andris.

Pēc atgriešanās pāris mēnešus 
pamēģinājis darbu birojā. «Biju ļoti 
nelaimīgs, man vienkārši nebija spē-
ka — deviņos braucu uz darbu, bet 
piecos jutos tā, it kā mežu būtu gāzis 
visu dienu! Biju pārguris, kaut gan 
virtuvē tu strādā 14 stundas no vie-
tas, un viss ir kārtībā! Tas darbs ne-
bija man piemērots,» spriež Andris.

Pēc vēl dažu iespēju izmantoša-
nas viņš uz septiņiem gadiem pie-
zemējies firmā, kurai pieder dažādi 
grila restorāni. Šo gadu laikā Andris 
no pavāra izaudzis par vecāko pavā-
ru, pēc tam — par šefpavāru. Ieskatu 
pavārmākslas pasaulē viņš paplaši-
nājis arī, apmeklējot restorānus, kas 
atzīti par pasaulē labākajiem, tostarp 
restorānu «Noma» Kopenhāgenā un 
«El Celler de Can Roca» Spānijā.

Neaizmirstama pieredze gūta, 
mēnesi stažējoties restorānā Londo-
nā. Toreiz nācies divatā dzīvot sešus 
kvadrātmetrus mazā istabiņā, par to 
maksājot milzu naudu, strādāt no 
septiņiem rītā līdz vienpadsmitiem 
vai divpadsmitiem naktī un miegam 
atvēlot vien dažas stundas. It kā ar 
to nebūtu gana, šajā restorānā bijis 
ļoti ekscentrisks šefpavārs. «Visi, kas 
Londonā strādājuši, viņu zina! Tā kā 
bijām stažieri, tad mūs gluži par idi-
otiem vai pediņiem nesauca. Varbūt 
tā nosauca mūs visus četrus kopā, bet 
uz katru atsevišķi nekliedza,» Andris 
smejas. Neskatoties uz to, ka vakara 
cēlieni pastāvīgi pavadīti starp klai-
gām, lamām un centieniem izvairīties 
no tieša trāpījuma ar karoti, bijis arī 
daudz ieguvumu — drīkstēts fotogra-
fēt ēdienus un receptes, gūt atbildes 
uz interesējošajiem jautājumiem. «Tas 
bija tā, it kā tu visu laiku būtu skatījies 
pa aizvērtu logu, bet nu to attaisījis un 
izbāzis galvu ārā, ieraugot, ka viss ir 
daudz plašāk,» salīdzina Andris.
Atgriezies no Londonas,
viņš sapratis, ka pie ribiņām vairs 
atgriezties negrib. «Vecrīga jau bija 
apnikusi, tūristi man bija tā piegriezu-
šies ar saviem frī kartupeļiem, sīpolu 
gredzeniem un aliņiem! Tā vienkārši 
bija tāda vieta — tu jau nevari vēlē-
ties, lai cilvēks, nākot uz grila resto-
rānu, gribētu ēst cirkulatorā gatavo-

tu zivi ar liepziedu putām!» Andris 
skaidro.

Briedusi doma par kaut ko savu, 
līdz pēc ilgiem gadiem atkal gadījies 
satikt agrāko Miera ielas daudzdzī-
vokļu nama kāpņu telpas kaimiņu 
Mārtiņu Labānu, kuram arī bijusi ie-
cere veidot ēstuvi. Nolēmuši strādāt 
kopā. Viss sācies ar «Kuk Buk» tirdz-
niecības centrā «Spice», turpinājies 
ar bistro Duntes ielā, bet nu jau vai-
rāk nekā gadu viņiem pieder gaumīgs 
restorāns Pulkveža Brieža ielā, kur 
Andris, protams, ir arī šefpavārs.

Tāpat kā citās jomās, arī restorā-
nu biznesā liela problēma esot cil-
vēkresursi. «Man šķiet, ka Latvijā uz 
roku un kāju pirkstiem var saskaitīt 
viesmīļus, kas mācās savā jomā, par 
to interesējas un to uztver kā darbu, 
nevis piepelnīšanos studiju laikā… 
Bet restorānā nav nenozīmīgu lietu. 
Viss ir nozīmīgs! Viesmīlis var cen-
sties, cik spēka, bet, ja viņam nākas 
klientam nest aukstu zupu, tad viss ir 
pa tukšo. Visi var censties, bet, ja lī-
dzās galdiņam stāvēs vāze ar smirdī-
gu puķūdeni, tad arī viss ir beidzies!

Tas pats arī virtuvē — ir ļoti grūti 
izveidot komandu. Ļoti daudzus esmu 
izaudzinājis, tad viņi aiziet, vietā atkal 
nāk jauni… Sākumā ļoti par to cepos, 
bet tā vienkārši ir. Tā kā visu laiku tiek 
meklēti pavāri, viņiem ir diezgan vien-
aldzīga attieksme — ja neļausi darba 
laikā telefonā sēdēt, aizies no darba, un 
nākamajā dienā varēs izvēlēties, kurā 
no desmit citām vietām strādāt! Ja ir 
veselīga konkurence, attieksme ir ci-
tādāka,» vērtē Andris.

Labi padarīta darba izjūtu šefpa-
vāram, protams, dodot cilvēkiem pie-
pildīts restorāns. «Vai nu viņi nāk pie 
tevis ēst, vai nenāk! Pašam vienmēr 
gribas kaut ko jaunu izdomāt, bet cil-
vēki ir konservatīvi, tāpēc jau 20 gadus 
aktuāli ir Cēzara salāti un nekādi nav 
iespējams tos izņemt no ēdienkartes, 
lai gan krutos restorānos salātus vispār 
vairs nedod. Dažreiz tu pagatavo kaut 
ko interesantu, bet to pamēģināt grib 
tikai citi šefpavāri,» smejas Andris.
Viņš joprojām labprāt
turpina gūt svaigus iespaidus, sadar-
bojoties ar citiem šefpavāriem, to-
starp septembrī nedēļu pavadījis Tal-
linā. «Igauņi ir baigie malači, mums 

kādus divus gadus priek-
šā,» viņš vērtē un mūs, kas 
uz augsto pavārmākslu 
nolūkojamies pa gabalu, 
maķenīt izaicina, stāstot 
par to, kā citur ēd skudras 
un neizšķīlušos siseņus. 
«Tas ir ļoti forši, vienmēr 
vajag ēst kaut ko jaunu! 
Es jau arī visu laiku kaut 
ko izdomāju. Labi, varbūt 
gluži skudras nedodu ēst. 
Pat nezinu, kā Latvijā va-
rētu dot ēst skudras — kā 
tas līmētos kopā ar sanitā-
rajām normām! Tad būtu 
jāpagatavo, jānes uz ana-
līzēm, jāpierāda, ka nav 
indīgas… Es vēl pagaidām 
neesmu plānojis skudras 

dot,» Andris atzīst.
Toties īpaši radoši viņš var izpaus-

ties tāda veida projektos kā gastro-
nomiskās performances «Gadalaiki», 
kur arī ēdiens ir performances daļa, 
mainīgs un neparasts, pie tam tas top 
neikdienišķās vietās — jūras krastā, 
parkā, teltī, botāniskajā dārzā. «Gun-
dega (producente Gundega Skudriņa 
— E. L.) nāk ar kopējo ideju vai kon-
krētākām lietām, bet tas ir apmēram 
tā: vajadzētu kaut ko tādu, ko var ie
rakt zemē un ko dalībnieki paši var iz-
rakt ārā. Daudz laika esam pavadījuši, 
domājot, kā ēdiens varētu izskatīties, 
kā to varētu uztaisīt. Visam jābūt arī 
ēdamam un garšīgam — tas tomēr ir 
pirmais, par ko jādomā! Citādi jau tu 
jebko vari uztaisīt no marcipāna… 
Pieturos pie principa, ka tādā pasā-
kumā arī ēdienam jābūt eksperimen-
tālam,» atklāj Andris. Šādi projekti 
viņam palīdzot neiesīkstēt, un, pro-
tams, ir gandarījums, ka «Gadalaiki» 
ar zelta ordeni novērtēti Latvijas ra-
došās izcilības festivālā «Adwards» un 
pamanīti pat Eiropas mērogā.

Ārpus šefpavāra ikdienas Andris 
ir vīrs un tētis. Labprāt sporto. Sa-
vulaik ir spēlējis ģitāru grupā, bet nu 
gan to darot vien Jāņos pie ugunsku-
ra. «Bieži ar ģimeni braucam staigāt 
pa mežu. Vienmēr salasām sūnas de-
korējumiem, sagriežam kadiķu zarus, 
pavasaros — tējas. Mana filozofija ir 
tāda: es nedomāju par to, kas nav 
ēdams, bet — kas nav indīgs! Ja tas 
nav indīgs, tad tas ir ēdams! Visādus 
ķērpjus esmu taisījis, visādas dru-
pačas ar kumelītēm, piparmētrām, 
gaiļpiešu saldējumu, liepziedu eļļu… 
Jaunajā ēdienkartē būs creme brulee 
ar sienu! Svaigam sienam ir forša gar-
ša!» pilnīgi lietišķi norāda Andris.

Viņa mamma ir dārzniece, tāpēc 
dēls novērtē to, ka vienmēr ir zinājis, 
kur un kā izaug dārzeņi. Pat vēl vai-
rāk — tagad, savos 33 gados, Andris 
ir pārliecināts, ka reiz arī pats visu ko 
savām vajadzībām audzēs. Jā, viņš 
arī spēj iztēloties sevi ar sirmu gal-
vu, bet joprojām apjozušos ar pavāra 
priekšautu. «Neko citu jau nemaz 
neesmu darījis un neprotu! Tas pa-
gaidām ir tālā vīzijā, bet gribētos, lai 
man laukos būtu restorāns. Es zinu, 
ka man to gribēsies agri vai vēlu — 
dzīvot laukos,» apliecina Andris.


