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Līmeņa krišanos Rīgas līcī un Baltijas jūras austrumu piekrastē 
izraisījusi meteoroloģiskā situācija. „Kopš oktobra sākuma Latvijā 
valdīja anticiklons un dominēja visai spēcīgs austrumu vējš. Tas 
ūdeni no Rīgas līča caur Irbes šaurumu dzina atklātajā jūrā un tālāk 
caur Dānijas, Zviedrijas un Norvēģijas piekrastes šaurumiem uz 
Ziemeļjūru. Tikmēr Baltijas jūras pretējā krastā Zviedrijas piekrastē 
ūdens pacēlās neierasti augstu un appludināja dažu labu saliņu, kas 
iepriekš bija tikai nedaudz virs pastāvīgā līmeņa,” jūras atkāpša-
nos izskaidro Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 
hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītāja Laura Krūmiņa.

(Vairāk lasiet 4. lpp.)

Kur pazuda Baltijas 
jūras ūdens

Neierastu skatu nupat varēja vērot 
un iemūžināt tie, kuri pulcējās 
Baltijas jūras krastos, – Latvijas 
piekrastē ūdens līmenis bija 
neierasti zems. Pludmale kļuva 
krietni platāka, un sausām kājām 
varēja nokļūt tur, kur iepriekš 
skalojās viļņi. 

Kolkas rags oktobra pirmajā 
pusē bija daudz plašāks, nekā 
ierasts. 24. oktobrī jūras krasts 
izskatījās šāds un tur, kur citkārt 

ir ūdens, varēja ieiet metrus 
200 vai pat vairāk.

Juris Lipsnis, Dzintara Rudzīša (TV3 ziņas) foto Ilustrācija no tviterkonta @talisjekabsons
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Liegums nav zudis 
„Jā, daļa ir nokaltusi, bet tikpat 
daudzi joprojām ir dzīvi,” saka Gu-
denieku pagasta pārvaldes vadītāja 
Daina Bērende. „Esam runājuši 
ar dabas aizsardzības speciālis-
tiem – viņi uzskata, ka kadiķus 
varētu būt skārusi kāda sēnīšu 
slimība. Liegums joprojām sagla-
bā biotopa statusu, vienīgi norādi 
ceļmalā kāds pamanījies nogāzt – 
to pavasarī atjaunosim. Turpinām 
izpļaut takas, sakopt atpūtas vietu 
pie ieejas liegumā, šovasar novā-
cām salūzušās laipas, ko savvaļas 
buļļi bija sabradājuši, – tur kāds 
ekskursants varēja izmežģīt kājas. 
Dzīvnieki no aploka aizvesti: cik 
zinu, zirgi aizceļojuši uz Igauniju, 
par liellopiem man ziņu nav. Iespē-
jams, kāds bullītis tur vēl klīst, jo 
diez vai visus izdevās izķert – tie 

bija pilnīgi mežoņi.”
Par liegumā ielaistajiem dzīv-

niekiem savulaik rūpējās Andis 
Tumpelis, bet nu līgums par ap-
rūpi beidzies. „Puse liellopu, 
kas, līgumam beidzoties, atrodas 
aplokā, bija jāatdod nīderlandietim 
Janam van der Vēnam, kurš atveda 
pirmās govis un buļļus, bet pārējie 
pienācās man,” viņš skaidro. „Jans 
pateica, ka viņam neko nevajag, 
un tā nu es pamazām tos lopus 
medīju no krūmiem ārā – pēdējos 
droši vien dabūšu gar zemi, kad 
uznāks sniegs. Pagaidām tie klīst 
pa laukiem un dārziem (par to 
kaimiņi uz mani dusmīgi). Zirgus 
aizveda uz Igauniju, tie bija galīgi 
nevaldāmi!”

Varbūt klimats? 
„Gudenieku liegumā neesmu bijis 

gadus septiņus, tāpēc grūti pateikt, 
kas kadiķiem noticis – būtu jāredz 
pašam,” saka Nacionālā botāniskā 
dārza direktors Andrejs Svilāns. 
„Iespējamo iemeslu ir daudz, 
piemēram, zāģlapseņu invāzija, 

skābie lieti, kāda sēnīšu slimība. 
Šogad bijis labs sēņu gads – ir 
daudz gan to, ko grozos vāc, 
gan to, kas klūp virsū dažādām 
kultūrām. Turklāt pēdējos gados 
jūtami mainījies klimats, piemē-

iekšzemes ūdeņi pilni 
Otro gadu fonda aktīvisti kopā ar 
atsaucīgākajām pašvaldībām pār-
bauda upes un ezerus, lai tos attīrī-
tu no pamestiem, nozaudētiem vai 
speciāli atstātiem zvejas rīkiem, 
kuros turpina ieķerties zivis un 
citi ūdens iemītnieki, tā samazinot 
ne tikai bioloģisko daudzveidību, 
bet arī cilvēkam pieejamo zivju 
daudzumu. 

Kā stāsta PDF Baltijas jūras un 
saldūdeņu programmas vadītāja 
Elīna Kolāte, pērn pārmeklētas 
piecas ūdenstilpes Pārgaujas no-
vadā. Ungura, Raiskuma, Sāruma,  
Auciema un Riebiņu ezerā tika at-
rasti tīkli, murdi, barotavas, ūdas, 

Gudenieku liegumā līdzās nokaltušajiem kadiķiem var redzēt arī pa 
kādam zaļoksnim, tāpēc situācija nav bezcerīga.

ram, šogad bija tik daudz dažādu 
anomāliju rekordu: te aukstuma, te 
sausuma un karstuma, te slapjuma! 
Arī augiem no tādām parādībām 
rodas stress, un varbūt kāds to 
neiztur. 

Protams, lielu postu liegumam 
nodarījuši bebri – pārpurvošanās 
kadiķiem ir ļoti nelabvēlīga, jo 
tie labāk iztur lielu sausumu nekā 
lieku mitrumu. Mitrums palīdz 
izplatīties sēnīšu slimībām. Var 
gadīties, ka slimība kadiķī snauž 
gadu desmitiem, bet labvēlīgos 
apstākļos, klimatam mainoties, tā 
no neitrālas kļūst par kaitīgu un 
strauji progresē. Kadiķi gan nav 
tie jutīgākie augi. Tie spēj augt 
nabadzīgā augsnē – smiltājos, 
akmeņu šķirbās, tur, kur daudzi 
citi nīkuļo, bet tiem nepatīk gaisa 
piesārņojums. Bieži gadās, ka 
kāds kadiķis tiek iestādīts pilsētā, 
bet pēc gadiem pieciem iznīkst. 
Gudeniekos gan diez vai var būt 
runa par piesārņotu gaisu.”

Jura Lipšņa teksts un foto

Kas piebeidza kadiķus?
Kādreiz tik krāšņais Gudenieku kadiķu liegums pēdējos 
gados diemžēl zaudējis lielu daļu pievilcības, jo daudzi 
kadiķi nokaltuši.

Spoku tīkli apdraud dzīvi ūdenī
Pasaules Dabas fonda (PDF) kampaņā Spoku tīkli nupat Kuldīgas novadā netika atrasts neviens pamests zvejas rīks, tomēr tas 
nenozīmē, ka maluzvejniecība pie mums izskausta un ka ūdenī palikušie tīkli neapdraud dzīvo radību, tostarp cilvēku.

un pašam tīt makšķeri, lai nepie-
ķer. Sods par maluzvejniecību 
ir lielāks nekā pamestās mantas 
vērtība. Gadās arī tā, ka tīkls pa-
zaudēts nejauši.

Ezeros un upēs guļošie zvejas 
rīki ne vien ir atkritumi, bet arī 
apdraud dabu. Pēdējā laikā tos 
izgatavo no sintētiskiem ma-
teriāliem, kas ļoti lēni sadalās. 
Īpašnieks pazaudēto rīku tīši vai 
netīši pārtraucis izmantot, bet tas 
darbojas pats: uzķeras zivis, iepi-
nas ūdens augi. Arī cilvēks nirstot 
var savainoties vai iepīties tādā 
spoku tīklā.” 

Apbrīnojama izdoma
Citos novados akcijā piedalīju-
šies arī makšķernieki, kuriem 
rūp dabas sargāšana. Turklāt viņi 
ieinteresēti, lai nebūtu negodīgas 
konkurences. Pie kārtīga tīkla 
jābūt piestiprinātam karodziņam 
ar īpašnieka vārdu, uzvārdu, re-
ģistrācijas un tālruņa numuru. Esot 
tādi gudrinieki, kuri legāla zvejas 
rīka informāciju vilto, lai būtu, 
ko parādīt zivju inspektoram vai 
pašvaldības policijai. Lielākoties 
dabas sargi pazīst gan kārtīgos, gan 
aizdomīgos makšķerniekus, zina, 
kur un ko tie parasti makšķerē. 
Spoku tīklu kampaņā atklājies, ka 
nelegāla loma tīkotājiem ir apbrī-
nojama izdoma. Piemēram, Car-
nikavas Dzirnezerā dabas draugi 
ieraudzījuši patiešām spoku – trīs 
reiz trīs metrus platu alumīnija 
segu, kurai stūros piesieti ķieģeļi, 
lai neaizpeld. Izrādās, ka zem tās 
ir murds vēžiem.

Atšķirīga sabiedrības 
interese
Kopš jūnija Spoku tīklu ekspedīci-
jas notikušas Carnikavas, Dagdas, 
Limbažu, Engures, Smiltenes, 
Mērsraga un Apes novadā ar no-
slēgumu oktobrī Kuldīgā pēc abu 
Nabes ezeru, kā arī Abavas pār-
baudes. Ražīgi meklējumi bijuši 
Engures un Lādes ezerā, Ežezerā, 
bet citur nav atrasts neviens tīkls, 
tostarp mūspusē. PDF pārstāvji to 
saista arī ar iedzīvotāju modrību 
un aktivitāti – vietējie ļaudis ziņo 
policijai, ja pamana aizdomīgus 
zvejniekus vai tīklus. Tā kārtības 
sargi rīkus no ūdens var izņemt, 
kamēr tie vēl nav nodarījuši kai-
tējumu. 

Katrā akcijas norises pašvaldībā 
rīkota tikšanās ar iedzīvotājiem, lai 
diskutētu par šo vides problēmu. 
Kuldīgā neviens sabiedrības pār-
stāvis neieradās.

Daina Tāfelberga
Pasaules Dabas fonda 

arhīva foto

makšķerēšanas auklas ar visiem 
āķiem, kā arī grozi. „Sākumā 
izvēlējāmies ezerus, nevis upes, 
lai saprastu, ko vispār var atrast,” 
teic E.Kolāte. „Pēc nelegālo zvejas 
rīku daudzuma var secināt, ka iekš-
zemes ūdeņi ir pilni ar dažādiem 
tīkliem, un tas negatīvi ietekmē 
zivju resursus un visu ekosistēmu. 
Sapratām, ka darbs jāturpina.”

Lētāk pamest un bēgt
Šogad akcija gāja plašumā visā 
Latvijā, apzvanot atsaucīgākās 
pašvaldības, bet vairāki ezeru 
apsaimniekotāji dabas sargus ai-
cinājuši paši. „Dažas pašvaldības 
gan sabijās – ja atradīsim nelegālos 

zvejas rīkus, tām tiks pārmests, 
ka slikti strādā un nesargā dabu,” 
piebilst PDF pārstāve. „Taču mūsu 
mērķis nav kontrolēt pašvaldību 
darbu. Mēs gribam palīdzēt dabai, 
attīrot piedrazotās ūdenskrātuves, 
vienlaikus pievēršot sabiedrības 
uzmanību. Visvairāk mūs interesē 
vecie tīkli, tomēr, ja atrodam kādu, 
kas ielikts tagad, lašu nārstam tu-
vojoties, ceļam ārā arī to. 

Gan vieni, gan otri galvenokārt 
saistīti ar maluzvejniecību. Bieži 
vien maluzvejnieks ieliek tīklu, 
bet, kad nāk vilkt ārā, kaut kas 
viņu iztraucē. Tad viņš izrēķina, 
ka labāk nelegālo zvejas rīku atstāt 
(parasti tie ir lēti Ķīnas ražojumi) 

Ezeros un upēs 10% atkritumu ir dažādi zvejas rīki, kurus atstājuši 
galvenokārt maluzvejnieki. Pasaules Dabas fonds rīko kampaņu 
Spoku tīkli, lai ūdenskrātuves no tiem atbrīvotu. 

Pasaules Dabas fonda Baltijas jūras un saldūdeņu programmas 
vadītāja Elīna Kolāte demonstrē vecu tīklu, kas izvilkts no Engures 

ezera. Arī cilvēks, nirstot ūdenī, varēja tādā iepīties un vairs 
neuzpeldēt. 

Ezeru pārbaudē tiek izmantoti 
eholoti – ar tiem var redzēt, kas 
dzelmē notiek daudzu metru 
dziļumā, kur un kādas zivis mājo.

Šāds tīši pamests vai netīši pazaudēts 
āķis turpina darboties pats un ķert zivis.
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Jautājums nevietā
Jana par dīvainu uzskata jautā-

jumu, kāpēc izvēlēts bioloģiskās 
lauksaimniecības virziens. „Kā 
tad saimniekoja mūsu senči?” viņa 
atjautā. „Bioloģiskā lauksaim-
niecība nav nekas jauns, varbūt 
tikai pats nosaukums. Nedrīkst 
lietot ķimikālijas, ja gribam labu 
veselību, bērnus un mazbērnus, ja 
gribam zemi saglabāt nākamajām 
paaudzēm. Varbūt ar pesticīdiem 
un minerāliem var saražot vairāk, 
taču neuzskatu, ka videi nekaitīga 
saimniekošana tāpēc būtu sūrāka. 
Protams, stāvus bagāts tā nevar 
kļūt, bet tas nav mans mērķis. 
Saimniekot bioloģiski – tas prasa 
mazliet vairāk enerģijas, bet cilvē-
kam taču jākustas. Man tā ir dzīves 
filozofija.”

Turklāt Janas mamma ir viena 
no pirmajām bioloģiskajām zem-
niecēm Alsungā – tā viņa sākusi 
kopt zemi, audzēt lopus. Janai, 
atgriežoties dzimtajā pusē, šķitis 
pašsaprotami, ka tradīcijas jāturpi-
na. Dibinot zemnieku saimniecību, 
nosaukums Dzirnas ņemts no 
dzirnavām, kuru vairs nav.

Janas ģimenē ir pieci bērni, 
vīrs ar trim dēliem (23, 20 un 14 
gadu) strādā Norvēģijā, viņa ar 
abām meitām (9 un 6 gadi) kopj 
saimniecību. 

rīga – lielākais vēders
Dzirnu pamatnozare ir putnko-

pība, saimē ir 300 vistu. Šķirnes 
dažādas, jo saimniece šajā jomā 
ir iesācēja un vēl tikai vēro, kuras 
pavairot, jo dējējas dodot pēc 
krāsas un formas atšķirīgas olas. 
Vēl iestādīti kartupeļi, iekopts ze-
meņu lauks un, kā Jana saka, tikai 
pa jokam uzcelta siltumnīca, lai 
pašiem būtu tomāti, salāti, gurķi. 
Taču esot iestādījies vairāk, nekā 
ģimene var apēst. 

Tā sauktās laimīgās vistas dēj 
ražīgi, jo ēd to, kas laukā atrodams, 
no dabas nācis un tām vislabāk 
garšo, papildus saņemot ekoloģis-
ku piena produktu pārpalikumus, 
kartupeļus u.c. barību. Ne velti 
uz Dzirnu iepakojuma ir zīmols 
Lielās māju olas. 

Tāpat labi aug zemenes un 
dārzeņi. Visvairāk enerģijas prasa 
pārdošana. Tā nu tas Latvijā ir, 
ka lielākais un maksātspējīgākais 
vēders atrodas Rīgā. Palīdz mūs-
dienu tehnoloģijas, jo ar kundēm 
jebkurā laikā var sazināties, tad 
komplektēt piedāvājumu, un atliek 
tikai celties un aizvest uz norādīto 
vietu. Sākumā palīdzējuši draugi, 
bet nu realizācija iegājusi noteiktās 
sliedēs. 

Pieprasījums aug, 
jo cilvēki saprot

Ar tirgu Jana neaizraujas. Ir 
būts Kalnciema kvartālā Rīgā, 
dažas reizes Liepājā, bet regulā-  
ri – vienīgi Alsungā pirmdienās un 

piektdienās, kā arī Kuldīgas tirgū 
pie Irēnas tantes. Lielveikaliem 
netiek piedāvāts, jo Jana uzskata, 
ka zemnieku rūpīgi izaudzētajam 
uzlikts pārāk liels uzcenojums un 
tas neesot godīgi. Citreiz pircēji 
piebrauc klāt mājās un pajautā, 
vai neesot vēl kas no ekoloģiskās 
produkcijas. 

Pieprasījums aug, un tas no-
zīmē, ka cilvēki arvien vairāk 
apzinās tīras pārtikas nozīmi. Pēc 
Janas novērojumiem, galvenokārt 
tā esot sabiedrības daļa, kas 
domā, ko ēd, īpaši tie, ku-
riem mājās mazi bērni. Arī 
mazpilsētās, laukos (kā 
Alsungas tirgū) noiets ir 
labs, lai gan bioloģiskā 
produkcija ir dārgāka. 
Cilvēki saprot, ka vē-
lāk, ārstējot sliktas 
pārtikas dēļ iegūtās 
slimības, par zālēm 
būs jāmaksā vēl vai-
rāk. 

Iemācījās visus 
lauku darbus

Tagad Jana atgriezusies 
ne tikai dzimtajā novadā un 
mājās, kurās pavadītas bērnī-
bas skaistākās dienas, bet arī īstajā 
profesijā. Viņa ir diplomēta lauku 
māju saimniece. 90. gados Latvijā 
vairākos tehnikumos tika atvērta 
izglītības programma, līdzīga tai, 
kādu 20., 30. gados varēja apgūt 
Kaucmindes mājturības skolā. 

„Iemācījos šūt, adīt, modelēt ap-
ģērba piegrieztni, sasildīt pavardu, 
cept, vārīt, pat slaukšanas aparātu 
sastellēt (to gan esmu aizmirsusi). 
Tolaik gājām visos lauku darbos, 
un man patika,” atceras alsundz-
niece. Taču profesijā strādāt neiz-
nāca. Pēc apprecēšanās kādu laiku 
ar vīru padzīvojuši laukos, tad 

pārcēlušies uz Jelgavu. Jana sākusi 
strādāt reklāmas biznesā, ko apgu-
vusi pašmācībā, bet vēlāk tas licies 
garlaicīgs. Tad ģimene aizbrauca 
uz Norvēģiju, pēc sešiem gadiem 
Jana ar meitām atgriezās Alsungā.

Ja darīts pašu rokām
Ko par dzīvi un darbu laukos 

saka bērni? Saimniecība neesot tik 
liela, lai meitenes īpaši nodarbinā-
tu. „Viņām tiek uzticēti tie foršākie 
darbiņi: ābolus nolasīt, zāli ap-

pļaut, lapas nogrābt, vistas pa-
barot, olas savākt. Tik daudz, 

lai nerastos nepatika pret 
lauku darbiem, bet – glu-
ži otrādi – apetīte strādāt 
un pozitīvas emocijas,” 
mamma norāda. 

„Man arī bērnībā 
bija jāstrādā mātes 
saimniecībā, zemenes 
jāravē. Rokas sadzē-

la nātres, jo tām ļoti 
patika ar kūtsmēsliem 
barotie lauki. Bet man 

patīk ar rokām pa zemi 
parušināties, sajust ze-

meņu lapas pieskārienu. 
Nu un tad, ka kartupeļus 

vaboles apsēdušas? Tās visas 
jānolasa, un tas nemaz nav tik patī-
kami. Toties zinu, kā tie izaudzēti. 
Man ir svarīgi, kādu kartupeli ēdu 
es un bērni, ar kādu pulveri veļu 
mazgājam. Tāpat man svarīgi, lai 
izaudzētā kvalitāte būtu pārbaudīta 
regulārās analīzēs. 

Kad man prasa, kāpēc es tik 
ļoti esmu pieķērusies Alsungai, 
atbildu, ka tā ir kā mazā Grieķija. 
Maize tepat īstā krāsnī cepta, siers 
sasiets, sviests sakults, lauka vistas 
olas sadējušas. Viss darīts pašu 
rokām.”

Bioloģiskā saimniekošana kā dzīves filozofija
Alsungas zemnieku 
saimniecības 
Dzirnas īpašnieces 
Janas Štūlbergas 
ģimenē galvenais ir 
rūpes par veselību 
un tīru vidi. 

Pēdējos 25 gados
Jēdziens bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā radās 80. gadu 
beigās, kad vēl pastāvēja kolektīvā saimniekošana, bet jau 
parādījās pa kādam tobrīd netradicionāli domājošam zemniekam.
Tika rīkoti semināri, atveroties robežām, arī braucieni uz Vāciju, 
Dāniju, Zviedriju, kur bija populāri dzīvot pēc dabas likumiem. 
Patiesībā arī pie mums no jauna atklājās senču pieredze, papildinot to 
ar jaunievedumiem. 

Eiropa radīja uzplaukumu
Pirms 25 gadiem tikai daži desmiti entuziastu uzskatīja, ka pamats 
ir godprātīga attieksme pret augsni, augiem, dzīvniekiem – vidi 
kopumā. Līdz 2004. gadam Latvijā bija jau vairāk nekā 1000 bioloģiski 
sertificētu saimniecību. Iestāšanās Eiropas Savienībā deva nozarei 
jaunu stimulu, jo tā zemnieki varēja saņemt lielāku atbalstu. Strauji 
vien biosaimniecību skaits trīskāršojās, pēc tam uzplaukums pierima, 
līdz 2009. gadā sasniegts vislielākais skaits – 4000. 

Pieaug atšķirīgi 
• Tagad valstī ir 3749 bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumi, 
tai skaitā zemnieku saimniecības un individuālie komersanti, kas 
reģistrēti valsts uzņēmumos Sertifikācijas un testēšanas centrs un 
Vides kvalitāte. Tie izveidojušies vai attīstījušies pēdējos desmit ga-
dos, daļa ir pārejas periodā. 
• Pēc saimniecību skaita un bioloģiskās platības par zaļāko var saukt 
Vidzemi. Straujš pieaugums pēdējā gadā bijis Latgalē (sertificētā 
platība palielinājusies par 2,5%), taču Kurzeme nav pārspēta. 
• Kuldīgas novadā reģistrētas 92 bioloģiskās saimniecības 
(2014. gadā bija 78), Skrundas novadā – 19 (16), Alsungas                    
novadā – 12 (6). Mūspusē starp zaļajiem zemniekiem visvairāk 
pārstāvētās nozares ir augkopība un piena lopkopība. 
Skrundas pusē procentuāli ir diezgan daudz gaļas liellopu audzētāju. 

Atgriezusies dzimtajā Alsungā, Jana Štūlberga turpina senču tradīcijas un saimnieko vienīgi ar bioloģiskām metodēm. 

Infografika no www.biologiski.lv. Tur arī jaunais 
Bioloģiskais ceļvedis patērētājam.

„Man patīk 
ar rokām 
pa zemi 

parušināties, 
sajust zemeņu 

lapas 
pieskārienu.”

„Bioloģiskā lauksaimniecība nav nekas jauns, varbūt 
tikai pats nosaukums. Tā prasa mazliet vairāk 

enerģijas, bet cilvēkam taču jākustas.”

Dainas Tāfelbergas teksts un foto
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Piektdiena, 2016. gada 28. oktobris

Ausma Lakševica, kos-
mētiķe: 

– Cenšos lietot tīru pār-
tiku, bet visam nevar ticēt, 
vai konkrētais produkts ir 
veselīgs un tīrs. Visbiežāk 
iepērkos tirgū, jo vietējie 
jau viens otru pazīst un zina, 
kas ko audzē pats. Domāju, 
ka lietot tikai tīru pārtiku ir 
maz iespēju. Var jau cen-
sties, bet nekad īsti nezini, 
vai viss patiesībā ir tik labs. 
Bieži šķiet, ka produkti ir 
ekoloģiski, bet, kad ražotāju 
pārbauda atbildīgās iestādes, 
tās atklāj pilnīgi ko citu. 

Bieži vien augstā kvalitāte ir vien tāds apmāns. Man 
un tuviniekiem ir svarīgi, ko ēdam, jo ķīmijas tagad 
visur papilnam, bet visu ekoloģisku nekad nedabūsim. 
Viena no svarīgākajām lietām – kur un kādos apstāk-
ļos auguši mājlopi vai vistas, tāpēc gaļu pērku tikai 
sestdienās tirgū.

Ieva Zubriļena, tūrisma 
informācijas centra speciā-
liste: 

– Ne ikdienā, tomēr pār-
svarā cenšos, arī pilngraudu 
pārslas un citus produktus. 
Labu pārtiku var atrast daudz 
gan mazajos veikalos, gan 
reizēm lielajos. Dārzeņus un 
garšaugus dārzā izaudzējam 
paši, un tie ir pavisam tīri. 
Bieži gadās, ka kaut kas uz-
dots par Latvijas produktiem, 
bet patiesībā audzēti Polijā, 
tikai iepakoti šeit. Tas rada 
šaubas, ko pērkam. Vecāki 
bieži dodas arī uz Kuldīgas 

pārtikas tirgu. Tā kā dzīvojam apmēram 10 km no 
pilsētas un kaimiņos ir zemnieku saimniecība, arī no 
viņiem pērkam dažādus produktus.

Velga Pigevica, uzņē-
mēja: 

– Nu kā gan citādi? Vien-
mēr jau neiznāk ēst tikai 
tīru pārtiku, bet jācenšas ir. 
Droši var ēst to, ko izau-
dzējis pats, tāpēc audzēju 
tomātus, gurķus, salātus, 
sīpolus un citus dārzeņus. 
Pārējo cenšos pirkt tirgū, 
jātic, ka tur nopērkamais 
ir laukos audzēts un labs. 
Ekoloģiska pārtika, iespē-
jams, ir nedaudz dārgāka, 
bet var visādi izkalkulēt – 

apēst mazāk un labāku, nevis vairāk un sliktu pārtiku. 
Lielveikalos produktus pērku maz, bet dienvidu augļus 
citur nedabūsi. Taču dārzeņus gan ne. Kam tad mums 
tirgus?

Veidoja žurnālisti Daina Tāfelberga, Vija Zariņa, Juris Lipsnis, 
Antra Grīnberga, fotogrāfi Lāsma Reimane, Aivars Vētrājs. 
Maketētāja Laila Liepiņa. Redaktore Daiga Bitiniece.

sadarbībā ar 
Latvijas Vides 
aizsardzības fondu

Tirāža – 4222.
Tālr. atsauksmēm 63350567; 
e-pasts: redakcija@kurzemnieks.lv.

4. lpp.

aptauja

Anita Bukša, grāmatvede: 
– Vienmēr neiznāk iegā-

dāties tikai tīru pārtiku, bet 
cenšos. Ja, ejot no darba, 
ieskrienu lielveikalā, nekā 
īpaši veselīga tur nebūs. Ir 
jau arī stendi ar ekopārtiku, 
bet tā ir dārga. Pati neko 
daudz neizaudzēju, dārzeņus 
pārsvarā iegādājos tirgū. 
Nezinu, cik tur viss labs, 
bet ceru, ka ir. Pērku no 
pazīstamiem, zinot, ka viņi 
nekādu ķīmiju nelieto. Ēst 

bioloģisku pārtiku ir ļoti svarīgi, jo tas ietekmē veselību.

Vai jums svarīgi ēst bioloģisku 
pārtiku?

Antra Grīnberga, Lāsmas Reimanes foto

Kā ēst veselīgi, ikdienas pieredzē 
Anna Klīvere. Viņa gan piebilst, 
ka nepretendē uz vienīgo 
pareizo viedokli. 

Trīs kritēriji
„Veselīgās ēšanas iniciatore esmu es, 
bet nu jau arī vīrs iesaistījies un palīdz 
izvēlēties bioloģiskos produktus, par 
to runājam ar bērniem,” skaidro Anna. 
Viņa kopā ar dzīvesbiedru, dizaineru 
Dāvi Līcīti (Kuldīgas vecmeistara, 
gleznotāja Valda Līcīša dēlu), piecga-
dīgo meitu Paulu un divgadīgo Teodoru 
Kuldīgā dzīvo gandrīz trīs gadus. 

Anna produktus izvēlas, ņemot vērā 
garšu, uzturvērtību un īpašību, ko pati 
nodēvējusi par produktu sirsnīgumu jeb 
draudzīgumu. To varētu saukt arī par 
pārtikas izcelsmi jeb veidu, kā tā audzē-
ta un pārstrādāta. „Tā tāda intuitīvi un 
ar garšas kārpiņām nosakāma kvalitāte, 
bet es to izmantoju.”

Tirgū un kioskā
Svarīgi ieturēt regulāras ēdienreizes. 
Ne vienmēr tas izdodas, tomēr ģimene, 
īpaši mamma, cenšas vakariņas pārvērst 
par notikumu. „Ja plauktiņos haosā stāv 
bioloģiskie produkti, no tā nav nekāda 
labuma – jāspēj saplānot mērķtiecīgu 
nedēļas ēdienkarti un turēties pie tās,” 
saka Anna. Nedēļas nogalē ģimene 
cenšas nopirkt produktus nākamajām 
septiņām dienām. Augļi, zaļumi, ķirbji 
sezonā tiek atvesti no Dāvja vecāku 
lauku mājām, bet saknes pirktas tirgū. 
Anna nelolo cerības, ka tur viss audzēts 
bioloģiski: „Tomēr labāk nekā lielvei-
kala saknes un dārzeņi. Cenšos iepirk-
ties pie pārdevējiem, kuri raisa lielāku 
uzticību. Ceru, ka arī viņu ģimene ēd 
to, ko paši ved uz tirgu.” Olas Anna 
pērk Kuldīgas labumu kioskā – šķietot 
bioloģiskākas. Desmit vidēja lieluma 
olas maksā 2,40 eiro. „Daudz nemaz 
nav jāēd, galvenais, lai tās būtu labas.”

Cerība uz svaigāku ūdeni
Kolkas rags visu oktobra pirmo pusi 

bija daudz plašāks, nekā ierasts. Liepā-
jas Karostā varēja nokļūt līdz cietokšņa 
un ēku drupām, kuras citkārt ieskauj 
ūdens. Krietni plašāka pludmale bija 
arī Jūrkalnē. 

21. oktobrī ūdens līmenis Rīgas 
jūras līča piekrastē bija 65–80 cm zem 
vidējā rādītāja, atklātās jūras piekrastē 
Liepājā un Ventspilī – aptuveni 55 cm 
zem normas. Zviedrijas Meteoroloģi-

jas un hidroloģijas institūta aprēķini 
vēsta, ka pirmajās divās oktobra ne-
dēļās no Baltijas jūras aizplūdis ap 
200 kubikkilometru jeb 200 miljardu 
kubikmetru ūdens. Speciālisti cer, ka, 
svaigajam ūdenim ieplūstot strauji un 
esot pietiekami sāļam, tas būs blīvs 
un smags un varētu atdzīvināt Baltijas 
jūras mirušās zonas – vietas gultnē, kur 
skābekļa trūkuma dēļ dzīvība izzudusi. 
Pēdējoreiz svaigais Ziemeļjūras ūdens 
Baltijas jūrā ieplūda 2014. gada ziemā.

veselīgs uzturs

Ko likt ģimenes katlā

Kuldīdzniece Anna Klīvere, kurai blakus dēliņš Teodors, secina: „Nemaz nav tik 
viegli iegūt informāciju par bioloģiskajiem ražotājiem, sameklēt sev noderīgo un 
salāgot ar dzīvesveidu.”

Priekšroka medījumam 
„Esam gaļēdāji – bērniem garšo cīsiņi, 
meitai Doktordesa, bet es ļoti esmu 
pret lielveikala gaļas produkciju.” No 
medniekiem varot iegādāties medījumu 
desu un konservus. Komplekts (četri 
brieža un cūkas gaļas desas luņķīši) 
maksā 12 eiro. Ko neapēd uzreiz, 
sasaldē – pietiekot mēnesim. Veikalā 
Talsu gaļa esot medījumu konservi par 
2,50 eiro, vakariņu reizei ar kārbiņu 
pietiek. Agrāk ģimene zivis izvēlējusies 
tirgū, bet, kopš nogaršotas svaigās, 
Dāvja paša ķertās, tirgus zivis vairs 
negriboties. Kazas sieru aptuveni par 
8 eiro kilogramā ģimene pērk Vārmē. 
Veikalā Pie Undīnes – cepumus, mājas 
karameles. „Padārgas. Viena paliela uz 
kociņa maksā eiro, bet ir arī mazāku un 
lētāku konfekšu paciņas.” Veikalā Ikea 
iegādātās saldējuma veidnītēs mamma 
pilda ogu masu ar nelielu baltā jogurta 
piedevu – tā saldētavā glabājas veselīgs 
kārums. 

Veikala Rimi ekoproduktu plauktu 

gan Anna uzteic – tur viņa izvēlas 
melno šokolādi, tomātu mērci, auzu 
pārslas. Uzticību raisot arī piena pro-
duktu zīmola Baltais ekoloģiskā sērija. 
Marķējumam ar zaļo lapiņu Anna ticot. 

Informācija un 
piedāvājums 
„Aizvien vairāk cilvēku vēlas ēst 
veselīgi, to rāda arī lielveikalu vēlme 
piedāvāt ekoloģisko pārtiku. No vienas 
puses, tas ir izglītības jautājums, no 
otras puses – maciņa biezums. Mūsu 
ģimene būtu gatava maksāt, bet, ma-
nuprāt, informācija par bioloģiskajiem 
zemniekiem nav viegli atrodama. Būtu 
labi, ja kāds uzņemtos starpnieka lomu. 
Mana laba paziņa, kuldīdzniece Undīne 
Celitāne bija noorganizējusi tiešās pirk-
šanas pulciņu. Diemžēl darbība apsīka, 
jo dalībniekiem pietrūka uzcītības 
dežūrām, kad bija jāsagatavo pārtikas 
pakas citiem. Reizēm pievīla piegādā-
tāji – šo to neatveda,” atzīst Anna.

Vija Zariņa, Aivara Vētrāja foto

Kur pazuda Baltijas jūras ūdens
(Sākums 1. lpp.) 

Attēlā, kas uzņemts 22. oktobrī, redzams, ka pludmale Jūrkalnē pie Muižupītes 
ietekas kļuvusi reizes četras platāka.

kā liela bļoda 
Nu jau varot teikt, ka šis process 

apstājies, jo vējš iegriezies no ziemeļ-
rietumiem un rietumiem, saka Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centra darbiniece Laura Krūmiņa. Tagad 
gaidāma ūdens atgriešanās gan Baltijas 
jūrā kopumā, gan Rīgas līcī, tomēr tā 
nebūs pārāk strauja. Lai process kļū-
tu straujāks, būtu jāveidojas dziļiem 
cikloniem, kas izraisītu vētras ar vēja 
ātrumu brāzmās vismaz 25–30 m/s. 
Šībrīža prognozes tādu vētru neparedz, 
tomēr rudenī aktīvu ciklonu veidošanās 
ir vairāk iespējama. Gaidāms, ka no 
Ziemeļjūras – pakāpeniskāk vai strau-                       
jāk – ieplūdīs svaigs, vēss, sāļš ūdens, 
kas bagāts ar skābekli. Baltijas jūra ir vi-
sai noslēgta, tajā ir augsts piesārņojuma 
līmenis, tāpēc svaigi ūdeņi ļoti nozīmīgi, 
un rudens vētras to veicina.

„Un kur tad paliek aizplūstošais? 
Jāatceras, ka Baltijas jūra ir kā liela 
bļoda,” saka L.Krūmiņa. „Pamēģiniet 
ieliet ūdeni bļodā un spēcīgi pūst vienā 
malā – pretējā pusē līmenis pacelsies. 
Bet caur Dānijas šaurumiem ūdens no 
Baltijas izplūst Ziemeļu jūrā, kas ir 
pasaules okeāna daļa, savukārt okeānā 
ūdens nestāv pilnīgā mierā – tas ir ne-
mitīgās svārstībās.”

Juria Lipšņa teksts un foto




