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Ilze Kārkluvalka

Kurzemes tūrisma asoci-
ācijas tradicionālajai Gada 
balvai «Lielais Jēkabs» jau 
izvirzīti šā gada pretendenti 
un sākusies viņu darba kva-
litātes izvērtēšana.

Lai pēc iespējas taisnīgāk 
noteiktu uzvarētājus un balva 
katrā nominācijā gada noslēgu-
ma sarīkojumā tiktu pasniegta 
visvairāk pelnījušajiem, Kurze-
mes novados jau sākušas darbu 
vērtēšanas komisijas.

Talsu tūrisma informācijas 
centra izveidotajā komisijā 
gadu no gada iekļaujos ar lielu 
interesi. Tāpēc, ka tā ir lieliska 
iespēja pārliecināties par pa-
tieso situāciju — pakalpojumu 
kvalitāti un cilvēcisko attieksmi 
tūristiem piedāvātajās vietās, jo 
mūsu komanda vienmēr ir ieju-
tusies parasta ceļotāja ādā, tā 
izbaudot drēbi no oderes puses. 
Katrs tāds dienas garumā piepildīts 
brauciens ir brīnišķīgs Latvijas izzinā-
šanas laiks, un tādas dienas sakrājas 
vesela riekšava, jo izpētāmie objekti 
ir, sākot no Ziemeļkurzemes augšgala 
līdz leišmalei aiz Liepājas. Talsenie-
kiem šogad ir visai skarbs uzdevums 
— vērtēt vietas, kur apskatāmi lauku 
vai meža dzīvnieki. Skarbs, protams, 
tikai salīdzinājumā ar kolēģiem, kam 
jānovērtē krodziņu, kafejnīcu piedā-
vājums Latvijas un ārzemju tūristam.

Tiem novadniekiem, kam vēl vasa-
ras nogalē ir padomā paceļot neilgu 
laiku tepat, nešķērsojot ne Daugavu, 
ne Kurzemes robežu, piedāvāju divus 
galamērķus. Mēs, asredzīgie vērtētā-
ji, tajos ne tikai jutāmies ļoti labi, bet 
varam nešaubīgi ieteikt paciemoties 
arī citiem.
Stunda ar murkšķi dod vairāk 
par vitamīnu devu

Vairs nekad, nekad kādu pārmeto-
ši nenosaukšu par murkšķi. Vienmēr 
licies, ka tāds apzīmējums pelnīts 
tiem, kas sūt savā migā un negrib vai 
nekādi nespēj sevi piespiest lauzt ie-
rastību, iziet svaigā vējā, spilgtā saulē 
un straujā dzīves apritē.

Nekā nebija! Murkšķis ir bezgala 
omulīgs, ja ir pilns puncis un ērta mi-
dziņa, miers un pierasta kārtība vis-
riņķī. Murkšķis ir sirsnīgi ziņkārīgs, ja 
viņa mītnes tuvumā notiek kas nepa-
rasts. Viņš angļu mierā var atzvelties 
sava būra stūrī un izaicinoši, nepār-
traukti svilpot — uz kopēju, uz savu 
saimnieci, uz kārtējiem apmeklētā-
jiem, kas mēģina smieklīgi ķizināties, 
pielabināties, izrādīties labāki nekā ir 
patiesībā. Murkšķa asajos, spēcīgajos 
zobeļos kā dzirnaviņās maļas gardi 
riekstu kodoli, un tad, kad cilvēkam 
liekas, ka tuklā radība varētu arī ne-
gausībā pārplīst, viņa spožās ačeles 
nepārprotami pauž: «Nečammājies, 
dod vēl! Es kožu, tikai aizstāvoties vai 
ierādot sāncenšiem pie bļodiņas vai 
murkšķienes viņu vietu!»

Šis emocionālais ievads patiesībā ir 
stāsts par piedzīvoto tepat, Kurzemē, 
Alsungas novada Reģos. Audzētavā 
ciemiņus gaida no maija līdz oktob-
rim. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka pārē-
jos, gada tumšajos mēnešos, šis dzīv-
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nieks guļ (aizmiegot ir uzkrājis tauku 
slāni un veļas kā dūnu spilventiņš uz 
visai necilām ķepiņām, bet atmosto-
ties ir slaids kā garo distanču skrējējs).

Murkšķis ir lielākā zemes vāvere, 
savvaļā dzīvo kalnainos apvidos — 
Alpu kalnos, Karpatos, Tatros, Pire-
nejos. Savukārt stepes murkšķis jeb 
baibaks labi jūtas Krievijas un Cen-
trālās Āzijas stepēs, vietumis iekārto-
jies Ukrainā un Baltkrievijā, kur to no 
viņam piemērotas vides neizspiež in-
tensīva lauksaimniecība vai rūpniecī-
ba. Krievijā murkšķus zvēraudzētavās 
izmanto ādu, gaļas un tauku ieguvei 
(taukiem ir dziednieciskas īpašības, 
tos lieto tautas medicīnā).

Vietējai iedzīvotājai Silvijai Tete-
rei 2005. gadā izveidotā murkšķu au-
dzētava «Jaunstuči» nav peļņas avots, 
bet sirdsprieks. Ja negribas ceļot tālu 
un dārgi, var ļoti piesātinātu atpūtas 
maršrutu izplānot tepat pa Kurzemi, 
un murkšķu ciema apskate noteikti 
dos labas emocijas ilgam laikam. Tajā 
visinteresantāk varētu būt ģimenēm 
ar bērniem, bet laiks aizskries nema-
not arī pieaugušajiem, sevišķi tūrisma 
uzņēmējiem ar citādu darbības virzie-
nu un pieredzi.

Tīrība, kārtība, laipnība, iecietība 
pret jebkādu ieinteresētu ciemiņu — 
to šeit nevar nenovērtēt.
Kā koša samtene pie kartupeļu 
lauka…

Tāds man atmiņā uz palikšanu 
iesēdās Ilmāra Pilenieka lauku liel-
saimniecībā tūrismam atvēlētais. Ne-
kļūšu smieklīga, cenšoties ko sulīgāk 
pateikt par šo gudro, tālredzīgo saim-
nieku, ko savulaik saticis un «Kurze-
mītē» iemūžinājis Imants Ziedonis. 
Pirms brauciena uz šo vietu tagadējā 
Kuldīgas novada Vārmes pagastā no-
teikti iesaku sameklēt padomju laikā 
rakstīto un izdoto grāmatu — rūpīgi 
izlasīt gan, lai, pa lieliski uzturētu 
šaurceļu mežiem cauri ielīkumojot 
māju pagalmā, nevajadzētu sākt brī-
nīties un tērēt savu un saimnieka lai-
ku naiviem jautājumiem.

I. Pilenieka «Bētas» ir mūsdienī-
ga lielsaimniecība ar vairāk nekā 800 
hektāriem zemes, attīstītu piena, gaļas, 
lopbarības, graudu ražošanu. Pat nezi-

nītim lauksaimniecībā durtin iedursies 
acīs, ka Vārmes pusē nav aizlaistu, 
neapsaimniekotu lauku — Ilmāra Pi-
lenieka rosināti, arī vairāki citi vietējie 
zemnieki attīstīja saimniekošanu tā, 
lai neviens hektārs zemes netiktu vieg-
lu roku izpārdots ārzemniekiem.

Jau padomju laikā, būdams kop-
saimniecības vadītājs, I. Pilenieks īste-
noja ideju pēc idejas. Gadiem ejot, lai-
kiem mainoties, šo niķi viņam neviens 
nav spējis atņemt. Tāpēc paralēli ra-
žošanai attīstīja arī lauku tūrisma pa-
kalpojumu piedāvājumu — priekam, 
patikšanai, neparastībai, ne peļņai. Tū-
ristiem, sevišķi pilsētas akmeņos un as-
faltā pieradušiem, gribas redzēt govis, 
no plaukstas ar gardu maizes ņuku pa-
barot savvaļas zirgu ganāmpulku, dzir-
dēt īstu gaili dziedam un vērot zosis 
satraukumā sitot spārnus… «Bētās» 
omulīgi jūtas arī kamieļi un alpakas, 
un mežacūkām te galds vienmēr viņu 
aplokā uzklāts, lai gan drosmīgāks pā-
ris esot arī pakļāvies dabas balsij un 
izlauzies brīvībā. Viss dzīvo, viss ir īsts 
kā mēslu čupa savā vietā, apskatāms, 
apmīļojams, un galvaspilsētas bērniņš 
varbūt pirmo reizi ierauga, ar ko aitiņa 
atšķiras no sunīša.

Šādiem apmeklētājiem nebūt ne-
slēpj, ka lauku saimniecībā neko ne-
tur tikai smukumam, bet visu izmanto 
lietderīgi — Mārtiņos un Ziemsvētkos 
cepešus gatavo no pašu izaudzētā, arī 
pašu kafejnīcā Vārmes centrā produk-
tus ņem no pašu laukiem un kūtīm.

Ja tev, ceļotāj, laimēsies sastapt 
pašu saimnieku, iespējams, viņš nepie-
taupīs kādu smagu vārdu arī par valsts 
attieksmi pret zemnieku un lauksaim-
niecības nozari Latvijā. Mūsu pavado-
nis, pacietīgs un asprātīgs, bija viens no 
I. Pilenieka darbiniekiem — Visvaldis, 
un viņš tūristiem ir teicams gids; viņa 
pastāstus droši var likt nākamajā pub-
licistikas grāmatā par Kurzemīti.

Iespējams, darbos nopērušies, 
īpašnieki un darbinieki nav sajūsmā, 
ieraugot sestdienas vai svētdienas rītā 
jau agri ieripojam sētā ekskursantu 
autobusu un saprotot, ka maisam gals 
būs vaļā. Tikai ne mirkli to neliek just, 
un ceļotājam — iespaidu krājējam — 
tas gaužām patīk.

Lubezerā neparastā 
daudzumā 
savairojušās zilaļģes
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Valsts vides dienesta Ventspils 
reģionālā vides pārvalde informē 
par zilaļģēm Talsu novada Lub
ezerā. Sākotnēji makšķernieki 
tās noturējuši par naftas produk-
tiem, taču, apsekojot ezeru, kon-
statēta neparasti augsta zilaļģu 
klātbūtne. Par ezera stāvokli in-
formēta Talsu novada pašvaldība 
un Veselības inspekcija.

Vēršot iedzīvotāju uzmanību uz zil
aļģu potenciāli toksisko dabu, Vents-
pils reģionālā vides pārvalde Talsu 
novada pašvaldībai rekomendējusi ap 

Lubezeru izvietot brīdinājuma zīmes 
par makšķerēšanas, peldes un ūdens 
lietošanas aizliegumiem. Tāpat par si-
tuāciju informēta Veselības inspekcija.

Zilaļģes (lat. — Cyanophyta) silta 
laika un lēna vēja apstākļos strauji 
savairojas ūdenī ar paaugstinātu fos-
fora koncentrāciju, uz ūdens virsmas 
veidojot zaļu plēvi. Lielā vairumā 
zilaļģes var izraisīt zivju slāpšanu, jo 
patērē ūdenī esošo skābekli. Tās sa-
stopamas visās ūdens tilpēs. Beidzot 
savu dzīves ciklu, zilaļģes nogrims 
ūdens dzelmē.

(Publikācija sagatavota, 
izmantojot Valsts vides dienesta 

informāciju.)

Dabisko zālāju 
apsaimniekošana 
aizsargājamās 
dabas teritorijās
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Dabas aizsardzības pārvalde ar 
Latvijas Vides aizsardzības fonda 
atbalstu šā gada pavasarī sāka ap-
saimniekot dabisko zālāju platī-
bas trīs īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās — Slīteres nacionālajā 
parkā, Teiču dabas rezervātā un 
Krustkalnu dabas rezervātā.

Plānā paredzētais jau ir pabeigts 
Slīteres nacionālajā parkā — renovēts 
200 metru garš novadgrāvju posms. 
Rezultātā novērsta zālāju pārpurvo-
šanās un nopļauts zālājs 2,5 hektāru 
platībā. Šos darbus vēl turpina Teiču 
un Krustkalnu dabas rezervātā.

Projekta jēga ir saglabāt vienu no 
tagad visretāk sastopamajiem Lat-

vijas biotopiem — dabiskos zālājus. 
Pirms pusgadsimta tie aizņēma aptu-
veni 30 procentus no Latvijas teritori-
jas, bet tagad tikai ap 0,3 procentiem. 
Aptuveni 60 līdz 80 procentu no jau 
tā niecīgajām dabisko zālāju platībām 
ir izzušanas stadijā.

Dabiskie zālāji ir cilvēka un dabas 
procesu ilgstošā mijiedarbībā veido-
jušies biotopi, kuru saglabāšana atka-
rīga no apsaimniekošanas. Tiem aiz-
augot ar krūmiem, strauji samazinās 
sugu daudzveidība, izzūd dzīvotnes 
daudzām augu un dzīvnieku sugām, 
samazinās ainaviskā vērtība. 

Zālāja atjaunošana un apsaimnie-
košana Slīteres Zilo kalnu apkārtnē 
ir ļoti nozīmīga dažādu kukaiņu sugu 
aizsardzībai — šajā teritorijā mīt dau-
dzas ļoti retas kukaiņu sugas, dažām 
šī ir vienīgā atradne Latvijā.

Šo draudzīgo baraviku ģimenīti Liene Geršmane sastapusi 
meža ceļā Mērsraga pusē. Pavisam kopā bija saaugušas astoņas 
sēnes, bet, kamēr tikušas līdz redakcijai, palikušas vien septiņas.

Daiņa Kārkluvalka foto

Apmeklētāji var pabužināt arī tik ragainas gotiņas ceklulu un pa-
barot ar gardas maizes gabaliņu, ko saimniecībai izdevīgā apmaiņā 
piegādā Kuldīgas maizes ceptuve no savas nestandarta produkcijas. 
Dzīvnieku un cilvēku drošībai starp ganāmpulku un ārpasauli ir žogs 
ar elektrisko ganu.                                                  Bibijas Millersones foto


