CEĻOJAM
Sieva Annele ar puikām Frenku un
Henriju ekoloģiskajā saimniecībā.

Gauju, iepriekš esam braukuši arī pa Daugavas lokiem, Abavu un citur. Galvenais
neaizmirst paķert līdzi makšķeri un noformēt makšķerēšanas karti, ko ļoti ērti un
ātri izdarīt var internetā vietnē latvija.lv,
vai, piemēram, Alūksnes ezerā to var noformēt, izmantojot Mobilly servisu. Es gan
neesmu kaislīgs copmanis, bet laivu brauciena vakarā uz uguns likt savu lomu ir to
vērts. Pēdējos gados, laivojot pa Latvijas
upēm, ir tikai viens fakts, kas apbēdina –
skumji, ka dažkārt, apstājoties bāzes vietā
uz nakti, jāsāk ar atkritumu savākšanu, ko
aiz sevis atstājuši citi atpūtnieki. Diemžēl mums aizvien ir sabiedrības daļa, kas
atkritumu savākšanu un nogādāšanu līdz
konteineriem, uzskata par apgrūtinājumu.
Un tā ir arī atbilde, kādēļ mēs nedrīkstam
kavēties ar depozīta sistēmas ieviešanu un
plastmasas iepakojuma ierobežošanu.

Pastaiga pa īstu mežu
Dažreiz nevajag neko vairāk par pastaigu pa īstu mežu. Mans pēdējais atklājums
Rīgas tuvumā ir Kangaru purvs. Neesmu
mednieks, bet reiz mani uzaicināja pievienoties medībās par dzinēju Kangaru purvā.
Tur nav iekopta īpaša pastaigu taka, bet var
paiet pa bijušo dzelzceļa sliežu uzbērumu
un brist pa vietām purvainu mežu. Īpaši
interesanti tur doties ar fotoaparātu, nevis
bisi. Sajūta, ka uz tevi starp kokiem skatās
alnis vai garām lavās lapsa, ir pasakaina.
Tieši tā var izbaudīt dabas varenumu un
skaistumu. Nav nekā labāka par būšanu
dabā, un to es nesaku tāpēc, ka esmu zaļais.

Alūksnes novads,
posmā Korneti - Drusku
Pilskalns.
Rīga, Bieriņu
apkaimē, Mārupītes
zaļais veloceliņš.

Burvīgā Latvijā

Ar bērniem – uz Ventspili,
ar sievu – uz Liepāju

“Nav nekā labāka par būšanu dabā,” ir
pārliecināts Edgars Tavars, Latvijas Zaļās
partijas priekšsēdētājs un Zaļo un zemnieku
savienības valdes loceklis.

Lai

gan šī vasara viņam solās
būt īpaši spraiga, politiķis
ir pārliecināts, ka vismaz
uz nedēļu kopā ar ģimeni – sievu Anneli
un dēliem Henriju (7) un Franku (4) –
izdosies izrauties, lai izbaudītu Latvijas
vasaras skaistumu. Tā kā Tavaru ģimene
ir pieredzējuši Latvijas apceļotāji, Edgars
iesaka, kā izbaudīt vasaru, ceļojot pa mūsu
pašu ceļiem.

Bioloģiskās saimniecības
Ik vasaru ģimenes brīvdienām cenšamies ieplānot vismaz septiņas dienas
un šajā nedēļā katru nakti paliekam citā
vietā. Iedvesmu smeļamies Lauku ceļotāja
(celotajs.lv) ceļvedī un parasti izvēlamies
bioloģiskās lauku saimniecības. Tā ir
fantastiska iespēja izbaudīt dabas klāt-
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esamību, satikties ar vietējiem cilvēkiem,
kā arī brokastis, pusdienas un vakariņas
baudīt no pilnīgi dabiskiem vietējiem
produktiem. Arī ikdienā labāk izvēlamies
samaksāt mazliet vairāk, dodot priekšroku
pašmāju produktiem, kas ir audzēti tepat
Latvijā, nevis ievesti no tālām zemēm,
audzēti un apstrādāti ar nezināmām
metodēm. Rezultātā tas sanāk izdevīgāk –
gan veselība mazāk maitājas, gan naudiņa
paliek Latvijas ražotājiem, nevis aizplūst
svešiem.

dēliem būtu interesanti, ik nakti paliekam
citā naktsmītnē, dienas pārbraucienus
neplānojam garus, vairāk pievēršam uzmanību pieturas vietām. Vēl pirms došanās
ceļā iesaku izpētīt maršrutu un apskatīties,
kādas interesantas vietas ir pa ceļam. Mēs
labprāt piestājam mazajos muzejos, un
viens no šādiem atklājumiem ir Aglonas
Maizes muzejs. Vai piemēram – pamestā
padomju laika raķešu bāze Alūksnes pusē.
Tagad tā jau ir aizaugusi ar kokiem, bet tik
un tā apskatei interesanta.

Mazie muzeji
un apskates vietas

Laivošana pa Latvijas upēm

Ģimenes vasaras izbraucienu plānošana vislabāk padodas Annelei – viņa māk
nevainojami plānot, rezervēt un sarunāt,
kas noteikti jāņem līdzi. Lai pašiem un

Maza lauku viensēta Vidzemē.
Henrijs un Frenks apgūst pirmās
makšķerēšanas iemaņas karūsu dīķi.

Pirts rituāls
Ceļojot pa Latviju, vienmēr cenšamies
atrast vietu, kur varam izbaudīt pilnu pirts
rituālu – ar karsēšanos, pēršanos, masāžu, peldēšanos. Mums ir “sava pirtiņa”
Alūksnes pusē, kuru nejauši atklājām
pirms nepilniem desmit gadiem, kopš tā
laika turp braucam regulāri. Saimnieki ir
brīnišķīgi cilvēki, kas neuzņem tūristus
masveidā, līdz ar to šis pirts rituāls ir īpaši
burvīgs. Arī abi dēli labprāt iet pirtī un no
pirts rituāliem nebaidās.

Katru gadu kopā ar draugiem laivojam – ņemam līdzi bērnus un dodamies
piedzīvojumā uz vairākām dienām ar
nakšņošanu teltīs. Pagājušajā gadā braucām pa Salacu, šogad plānojam laivot pa
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Ja jāizvēlas vieta, uz kuru doties atpūsties nedēļas nogalē kopā ar bērniem,
mūsu puikas noteikti izvēlētos atgriezties
Ventspilī. Šī pilsēta ir ideāli piemērota
bezrūpīgai pāris dienu atpūtai kopā ar
ģimeni – dažādās izklaides iespējas, parki,
labiekārtotā pilsētvide, paraugs visām
pilsētām. Bet – ja gribas aizšaut kaut kur
divatā ar sievu, izvēlamies Liepāju. Tā ir
pilsēta ar dvēseli, īpašu fīlingu. Vasaras
vakari Liepājā ir neaprakstāmi! Ideāli, ja
viesošanos Liepājā izdodas savienot ar
kādu koncertu vai festivālu.

Nepieradinātā Latgalē
Henrijs ar Frenku kopīgi
ķer mazās zivtiņas.
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Šogad augustā ceram izrauties uz
nedēļu un izmest loku pa Latgali, kur līdz
šim vairāk esmu bijis darba darīšanās. Tā ►
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Bijuši PSRS kodolraķešu
bāze, Alūksnes novadā.

kā pats esmu Rīdzinieks,
bet manas saknes ir
Vidzemē un Kurzemē,
Latgale man šķiet īpaši
burvīga – vide, kultūra,
cilvēku viesmīlība ir
Frenks
kaut kas neaprakstāms.
Tavars.
Latgales cilvēkos nejūtu
uzspēlētību un lepnību,
tieši pretēji – sirsnību un
atklātību. Manā uztverē
ceļojums pa Latgali kopā ar
ģimeni ir valdzinošāks nekā atvaļinājums Turcijā vai Ēģiptē.

Vietējo pašdarinātā tvaika
pirts, kas darbināma ar armijas
tvaika dezinfikcijas iekārtu.

Drusku pilskalnā,
Alūksnes novads.

Pa atmiņu takām
Īpašas un nostalģiskas sajūtas pārņem,
kad dodos pastaigāt pa savām bērnības
dienu takām, piemēram, uz skolu Cēsu
pusē, Zosēnos, kas nu jau ir slēgta. Tur
pavadīju četrus savas dzīves gadus, un par
tiem palikušas vislabākās atmiņas. Toreiz
likās, ka viss vēl priekšā, ka jūra līdz ceļiem...
Esot Zosēnos, var padomāt, kā pa šo laiku ir
gājis, kā ritējusi dzīve. Lai gan šādi braucieni
nesanāk bieži, tie ir ļoti patīkami un vērtīgi.

Kopā ar draugiem (Šmitu ģimeni)
laivu braucienā pa Salacu.

Vakari Mežaparkā

Teksts: Zane Geida Foto: no personīgā arhīva

Tā kā esam rīdzinieki, arī darbdienu
vakaros mēģinām izrauties ārpus mājas.
Mums ļoti patīk Mežaparks, kas ir kā oāze
galvaspilsētā. Turp dodamies gan vakara
pastaigās, gan ar skrituļslidām, velosipēdiem, dažkārt pa Mežaparku izskrienu arī
krosiņu. Līdzīgi ir arī ar Bieriņiem (mana
dzimtā apkaime) un tās zaļo veloceliņu.
Rīgā ir daudz skaistu vietu.

Dabas koncertzāle
Dabas koncertzāle ir notikums, ko
nedrīkst laist garām; arī mēs jau vairākus
gadus ieplānojam šā pasākuma apmeklējumu. Tas, uz ko ir spējīgs Ingus Ulmanis,
ir apbrīnas vērts! Iepriekšējo gadu koncerti man palikuši atmiņā tik spilgti, ka
noteikti tos apmeklēsim arī šovasar. Un –
kas nav mazsvarīgi – tos var apmeklēt
visa ģimene.
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