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       Eko ceļotājs 

 

Irenas Romanovskas Ekoturisma agentura  

 

Sveiks, ceĜotāj! 

Ir klāt rudens. To jūt pēc rīta 
dzestruma un krītošajām lapām. Pēc 
gājputnu pulcēšanās un skolasbērniem 
uz ielas. Pēc adījumiem, kuri atkal tiek 
novietoti pa rokai. 

Tas ir arī skaists laiks, lai ceĜotu. 
Novembrī var paspēt uz olīvu 
novākšanu Toskānā, uz zelta rudeni 
Japānā vai uz vīnu Burgundijā. Tas ir 
labs laiks lai sasmeltos sauli Marokā. 
Fantastisks, lai izbaudītu 
Dienvidāfriku. Un ir taču mūsu pašu 
Latvija, kuru šogad atkal „atnācis un 
apgleznojis” rudens. Var Ħemt bērnus 
kukuragā uz doties pie Vecumnieku 
zaėiem. Var sarīkot „romantisku 
bēgšanu” uz Vecgulbenes muižu. 
Nolūkot apaĜāko ėirbi un lielāko  
medus podu MārtiĦdienas gadatirgos.  

Un tad jau klāt ziema ar sniega 
vērpetēm, sprakšėošu malku kamīnā, 
karstu zāĜu tēju un ragaviĦām, kas 
pieslietas pie mājas sienas. Vai slidu 
rakstiem uz dīėa spožā ledus. 
Slēpojumam pāri tīrelim. Lēcienam ar 
snovu. Sniega pikai plaukstā. Lāsteku 
izaugumiem un sarmas mētelim. Par to 
visu arī šajā EkoceĜotājā. 

Šoruden pēc ilgiem laikiem esmu atkal 
uzsākusi studijas, šoreiz kultūras 
menedžmentā un tas vairs nemaz nav 
tik vienkārši, kā astoĦpadsmit gados. 

Nē, zināšanu jau pietiek un iemaĦu 
netrūkst, bet pieredze un cits skatījums 
uz lietām reizēm liek izturēties krietni 
prasīgāk pret sevi un citiem. Un, ja ar 
studijām un pasniedzējiem viss ir 
kārtībā, tad administratīvajā ziĦā manā 
akadēmijā bieži var vērot tādas „trekno 
gadu” nevērības un puspatiesības, kad 
it kā labam mērėim paredzēts 
konkurss ar Eiropas naudu pārvēršas 
par farsu. AstoĦpadsmit gados droši 
vien neko nesaprastu vai liktos mierā, 
bet tagad pilnīgi noteikti mierā 
nelikšos. KādēĜ gan viena valsts 
finansēta augstskola varētu uzspĜaut 
likumiem un izlikties, ka acīmredzami 
iepuvušajā naudas dalīšanas sistēmā 
viss ir kārtībā?! Kā sanāk, ka konkursa 
vērtēšanas kritēriji nav publiski 
pieejami?! Visas tās trekno gadu 
būšanas, rektoraprāt, esot normāla 
lieta. Tikai tad paliek neatbildēts 
jautājums, kā bez kritērijiem var spriest 
par konkursa objektivitāti un kā, visus 
kritērijus nezinot, var pilnvērtīgi 
konkursam sagatavoties. Bet nu par to 
lai tagad lemj tiesa. 

Kāpēc es visu šo rakstu? Laikam jau 
tāpēc, ka nav vienalga, kas notiek 
Latvijā. Tāpēc, ka bieži vien valsts 
institūciju vadība ar „svešu” (bieži vien 
mūsu nodokĜos samaksātu) naudu 
rīkojas kā nu vēlas, bieži vien klaji 
pārkāpjot likumus un absolūti 
neaizdomājoties, kas ar visiem mums 
notiks rīt. Fiziski iespējams mēs šos 
sarežăītos laikus pārdzīvosim, bet kā 
būs ar mūsu vērtību kodolu? Vai 
svešās zemēs mums nebūs kauns teikt 
no kurienes esam? 

Jaukus ceĜojumus pie citiem un arī 
pašiem pie sevis! 

„Irēnas Romanovskas 

ekotūrisma aăentūra” ir pirmais 

ekotūrisma uzĦēmums Latvijā. 
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IRETAS jaunumi 

Augusta mēnesī, paralēli darbiem, bija 
iespēja paviesoties BeĜăijā un sameklēt 
sadarbības partnerus ekotūrismam. 
Īpašs prieks, ka ir izdevies iesākt 
sadarbību ar ekotūrisma jomas 
„pionieriem” BeĜăijā, kuriem pa 10 
darbības gadiem jau uzkrājusies 
ievērojama pieredze gan ekotūrisma 
maršrutu veidošanā, gan ekotūrisma 
principu skaidrošanā.  

Pateicoties beĜău partneriem, šobrīd 
norit darbs pie jauniem gan dabas 
tūrisma maršrutiem, gan kultūras 
tūrisma maršrutiem Latvijā un Baltijā 
un cerams, ka nākošais gads jau nesīs 
jaunus viesus Latvijai. 

Protams, īpaša vieta šajos maršrutos ir 
Sēlijai. Gan tāpēc, ka šobrīd šeit 
dzīvoju, gan arī tāpēc, ka šis novads 
pagaidām nepelnīti „atbīdīts” no 
populārākajām tūrisma takām. Ar 
īpašu gandarījumu ārzemju viesiem 
varu stāstīt gan par Saukas dabas 
parku, par dabas parku „Dvietes 
paliene”, par Sunākstes pusi, par 
mežiem bagāto Jaunjelgavas novadu, 
par Aknīsti un Subati, kā arī par 
Aukštaitiju un Lietuvas 
ziemeĜaustrumu daĜu, ko arī apdzīvo 
sēĜi.  

Uzvarot blogu konkursa I kārtā, bija 
iespēja pareklamēt Sēliju arī pašmāju 
ceĜotājiem laikraksta „Diena” sadaĜā 
„CeĜo ar I-biroju” un, spriežot pēc 
atsauksmēm, vairāki no apceĜotajiem 
objektiem likās gana interesanti, lai 
lasītāji paši dotos turp visu apskatīt un 
izbaudīt. 

Ne jau tikai ap BeĜăiju un Sēliju viss 
notiek. Kopā ar viesnīcām „Laine”, 
„TIA”, „Hanza hotel” un „Nordic 
hotel Bellevue” ieviesām nebijušu 

piedāvājumu Rīgas viesiem: regulārus 
vienas pilnas dienas maršrutus pa 
dažādām Latvijas vietām, piemēram, 
uz Ėemeru nacionālo parku, pa 
koktēlnieku pēdām Gaujas nacionālajā 
parkā, Kurzemes garšu meklējot vai 
dodoties izbraucienā gar Daugavas 
krastu. Jā, šajos maršrutos ne vienmēr 
centrālo vietu ieĦem apskates objekti 
no „TOP 10” saraksta, reizēm to tur 
vispār nav. Kāpēc? – Lai izbaudītu 
citādāku, neparastāku Latviju, 
apmeklētu bioloăiskās saimniecības, 
amatnieku sētas un tos dabas objektus, 
kuru kopums tad arī veido to 
vienreizējo un neatkārtojamo Latvijas 
mazo lietu burvību.  

Šosezon maršrutus tikai iemēăinājām, 
dažus nedaudz uzlabojām vai 
pārveidojām, Ħemot vērā ekskursiju 
dalībnieku viedokĜus un esam gatavi 
nākošajā sezonā šos maršrutus aktīvāk 
piedāvāt! Un paldies flāmu kolēăiem, 
kas jau tos pārtulkojuši un piedāvā 
saviem klientiem! 

Ieskatieties atkal IRETAs mājas lapā, 
publikāciju sadaĜā – cik laiks un 
iespējas atĜauj, cenšos apkopot visus 
savus rakstus, kas pēdējā laikā ir 
publicēti par ceĜojumu tēmu. Liela daĜa 
no rakstiem ir veltīta 
gastronomiskajam tūrismam un tos var 
izlasīt arī žurnālā „Garšīgs”, savukārt 
analītiskie raksti par tūrisma un 
viesmīlības nozari varētu arī turpmāk 
parādīties jauniznākušajā žurnālā 
„Jaunais Bizness”, kas veltīts mazajiem 
uzĦēmējiem. Lasiet, rakstiet savas 
pārdomas un ierosinājumus! 

Irēna Romanovska ir 

rakstošākā tūrisma un 

ekotūrisma lietpratēja 

Latvijā. 

 

 

Starpgadījumi ceĜojuma laikā 

Iepriekšējā EkoceĜotājā stāstīju par 
ceĜojumu plānošanas gaitu, šoreiz 
vairāk par tām situācijām, kas rodas 
ceĜojumā un kā tās var risināt. 

Noticis nelaimes gadījums 

Cerams, ka ar IRETAs ceĜotājiem 
nekad nekas Ĝauns nenotiks, bet ja nu 
tomēr – vispirms sazinieties ar 
apdrošinātāju pa norādīto tālruni. Tieši 
konkrētais apdrošinātājs ir tas, kas 
noteiks kā kurā situācijā labāk rīkoties 
un kādus dokumentus (no ārsta, 
slimnīcas u.c.) pieprasīt. Ja esat 
noformējuši apdrošināšanu, 
izmantojot IRETAs pakalpojumu, 
painformējiet mani par negadījumu un 
sazināšos ar konkrētā apdrošinātāja 
Latvijas biroju. 

Aizmirsta lidojuma biĜetes 

izdruka 

Par to nevajadzētu būt lielai bēdai – tā 
kā mūsdienās lielākā daĜa ir e-biĜetes, 
tad biĜetes neesamība papīra formātā 
nevienu nesatrauc. Ja esat rezervējuši 
aviobiĜeti ar IRETAs palīdzību, zvaniet 
un nosaukšu rezervācijas numuru. Ar 
to arī pilnīgi pietiks. 

Aizmirsta viesnīcas rezervācijas 

izdruka 

Ar šo problēmu risinājums ir līdzīgs 
iepriekšējai. Ja rezervējāt viesnīcu, 
viesu māju vai apartamentu ar 
IRETAs palīdzību, zvaniet un 
nosaukšu rezervācijas numuru, kā arī 
pa tiešo sazināšos ar naktsmājām. 

IzmaiĦas ceĜojuma plānā 

Ja ceĜojuma gaitā esat izlēmuši mainīt 
viesnīcu, ekskursijas vai kādu citu 
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pakalpojumu, ir svarīgi par to informēt 
cik ātri vien iespējams, lai bez vai ar 
pēc iespējas minimāliem naudas 
zaudējumiem varētu izmainīt viesnīcas 
rezervāciju (ja tas tiek darīts vēlāk kā 
24 h pirms ierašanās, visticamāk, ka 
vienas nakts apmērā naudu viesnīca 
ieturēs), atceltu kādu ekskursiju vai 
papildinātu ceĜojumu ar kādu aktivitāti. 
Katram pakalpojumu sniedzējam ir 
savi noteikumi gan attiecībā uz 
rezervēšanu, gan anulācijām vai 
izmaiĦām, tādēĜ reizēm laiks ir Ĝoti 
būtisks faktors, ar ko jārēėinās. 

Ja Jums rodas starpgadījumi 

ceĜojuma laikā un Jūs esat 

IRET’as klienti bez 

palīdzības nepaliksiet. 

*** 

NostaĜăijas vilciens Ungārijā 

Nē, tas nav sapnis par padomju 
bērnības ceĜojumiem ar vilcienu, 
nepavisam! Ja ir jātaisa ekskurss 
pagātnē, tad krietni senākā gan, kad 
brauciena laikā kungi pulcējās cigāru 
salonā, bet dāmas, smalkos tērpos 
posušās, mielojās angĜu tējas laikā ar 
kūkām. Tikai Ungārijā tas viss ir 
brīvāk, kaislīgāk un vienkāršāk. 
Atjaunotajos vintage vilcienu sastāvos 
publika var izbaudīt gan viena vakara 
izbraucienu sveču gaismā, gan nedēĜu 
garu ceĜojumu pa Ungāriju un 
kaimiĦvalstīm, īpaši pa bijušās 
Austroungārijas impērijas teritoriju. 

Brauciens sveču gaismā, protams, 
pirmkārt ir orientēts uz pāriem, bet tas 
nenozīmē, ka citiem izbrauciena 
iespēja būtu liegta. Vienkārši… viss ir 
tik romantizēts. Sarkanas rozes, 
sagaidīšanas dzēriens, sveces, maltīte, 
kas sastāv no trīs ēdieniem un someljē 

ieteiktiem ungāru vīniem. Un, 
protams, mūzika: sākumā lēnāka, uz 
beigām tā uzdzirkstī īsti ugunīgos 
ritmos. Katru reizi izbraucienam sveču 
gaismā ir sava tēma. Tāda tā ir arī gada 
pēdējiem izbraucieniem. 16.oktobrī – 
Bacchus Express (pasākums par godu 
vīna dievam Bakham), 11.novembrī  -  
Svētā MārtiĦa diena (un attiecīgi arī 
zoss cepetis), bet 18.decembrī viss jau 
notiek Ziemassvētku noskaĦās. Tāds 
skaists 3-4 stundu izbrauciens, lai 
atzīmētu kādu svarīgu dzīves brīdi. 
Izbrauciena cena: 60.00EUR pie 
galdiĦa četriem un 70.00EUR no 
personas pie galdiĦa diviem. Kā 
parasti, arī te vairumā lētāk! 

Bet, protams, ar NostaĜăijas vilcieniem 
var doties arī krietni garākos 
pārbraucienos. Katru pavasari tiek 
rīkota pilnas dienas fototūre uz kādu 
no Ungārijas ainaviskajām vietām 
(šogad – Jaszbereny), bet rudenī uz 
kādu no vīna reăioniem (šogad – 
Esztergom).Oktobrī parasti ir iespēja 
izbraukt 5 dienu panorāmiski-
gastronomiskajā tūrē pa Ungāriju un 
izbaudīt rudens ražas augĜus un jauno 
tokajieti. Ja papildus Ungārijai gribas 
apskatīt arī kaimiĦvalstis, tad 
Vasarsvētku brauciens uz Transilvāniju 
varētu būt labs ceĜojuma variants. Te 
cenā ietilpst gan maltītes, gan 
brauciens, gan dažādas ekskursijas, 
bieži vien pat piedāvājot izvēles 
variantus. Cena: 700.00EUR no 
personas par 4 dienu piesātinātu 
programmu. 

Vasarā parasti tiek organizēts arī 

septiĦu dienu brauciens pa Ungāriju 
un Rumāniju ar ekskursijām, 
izbraucieniem pa šaursliežu dzelzceĜu 
un, protams, izmeklētām maltītēm. 
Rudenī var doties vairāku dienu 
izbraucienā pa Slovākiju un ik pa 
laikam tiek organizēti arī braucieni uz 
Bosniju. Visi braucieni sākas un 
beidzas Budapeštā, jāpiesakās gan 
laicīgi, jo starptautisko braucienu nav 
pārāk daudz, attiecīgi arī vietu skaits ir 
ierobežots. Vasaras laikā vairākas 
dienas nedēĜā notiek izbraucieni uz 
Balatona ezeru un dažādas atrakcijas 
DzelzceĜa muzejā, kuru noteikti 
ieteiktu apmeklēt, ja dodaties uz 
Ungāriju ar bērniem.  

Katru pavasari tiek rīkota 

pilnas dienas fototūre uz 

kādu no Ungārijas 

ainaviskajām vietām, bet 

rudenī uz vīna reăionu 

*** 

KaimiĦu šakotis 

Šovasar Aukštaitija bija topā un man 
par to, protams, prieks. Gan lielākās, 
gan mazākās grupās viesojāmies gan 
pie maizes cepējiem, gan alus 
darītājiem, izstaigājām dabas takas 
Aukštaitijas Nacionālajā parkā un 
Gražutes reăionālajā parkā, 
peldējāmies neskaitāmo ezeru labirintā, 
uzzinājām daudz jauna par bitenieka 
arodu un cepām šakoti jeb zaru kūku.  

Pirmajā brīdī var šėist nesaprotami, 
kāpēc jāvelta tik liela uzmanība kūkas 
cepšanai, nu kas tad tur liels, katra 
kārtīga saimniece ik pa laikam kādu 
kūku uzcep. Taču šakotis šajā ziĦā 
tiešām izceĜas, pirmkārt jau ar formu, 
otrkārt – ar cepšanas veidu. Kūka 
tiešām atgādina zarainu tornīti, reizēm 
to dēvē arī par zarainu egli, ragaino 
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kūku; tās izmēri variējas no pārdesmit 
centimetru kūciĦas līdz vairāku metru 
milzeĦiem. Savukārt cepšana ir gana 
aizrautīga nodarbe, kuru var gan vērot, 
gan arī pašam iemēăināt roku. Uz 
grozāma iesma tiek nostiprināta 
konusveidīga forma, kas var būt no 
koka vai metāla, to pārklāj ar 
cepampapīru, tiek sagatavota mīkla un 
process var sākties! Iesms griežas, 
konuss silst un var sākt „uztīt mīklu”. 
Tad nedaudz jānogaida, lai mīkla kĜūst 
zeltaina un „jātin” otra kārta. Un tā vēl 
un vēl, kamēr izveidojas ragainā kūka. 
Vislabāk, protams, to izmēăināt darīt 
pašam tādēĜ piesakieties nākošās 
vasaras braucieniem!  

Piesakieties savlaicīgi 

nākošās vasaras braucieniem! 

*** 

Slow food jeb  

Ar gliemeža pacietību 

Slow food burtiskā tulkojumā nozīmē 
„lēnais ēdiens” un šis tulkojums 
patiesībā visai precīzi izsaka šī 
gastronomiskā virziena būtību: 
nesteidzību, rūpību un laika atvēlēšanu 
maltītei. Taču tas nav viss: Slow Food 
kustība iestājas arī par reăiona 
specifisko produktu izmantošanu 
vietējā virtuvē, par produktu dabisku 
izcelsmi un kvalitāti, un tieši tas droši 
vien ir svarīgākais iemesls, kādēĜ šai 
kustībai ir tik daudz sekotāju. Tie ir 
cilvēki, kuri nevēlas samierināties ar 
pusdienām McDonalds ēstuvēs un 
saldētiem frī kartupeĜiem ledusskapjos. 
Tie, kuri vēlas saviem bērniem nodot  
tradīciju pulcēties ăimenes vakariĦās, 
pašiem gatavot dažādus ēdienus un ar 
šo ēdienu gatavošanas procesu 
izbaudīt arī kopābūšanas prieku. 

Dzimis kā antiglobālisma uzsaukums 
veiklā spalvasbrāĜa žurnālista Karlo 
Petrīni rokās, Slow Food nu ir 
izveidojis plašu kustību, kas aptver ne 
tikai zemniekus, produktu audzētājus 
un pavārus, bet arī ēdiena baudītājus 
un pat zinātniekus. Tieši sadarbība ar 
zinātni un darbs ar jaunatni ir tas, uz 
ko kustība fokusējas savos ikgadējos 
Terra Madre saietos. Terra Madre 
apvieno pārtikas ražotājus no dažādām 
valstīm un, protams, visa šī stāsta 
labajām pusēm piepulcējas arī riski: 
sajūtot sabiedrības arvien pieaugošo 
pieprasījumu, daudzi ražotāji metas to 
apmierināt, diemžēl reizēm arī uz 
kvalitātes un autentiskuma rēėina. Jo 
būt zaĜam, eko un slow tagad ir modē. 

Slow Food kustībai ir arī sava 
struktūra. Itālijā atrodas galvenais 
birojs, un, protams, te šī kustība pulcē 
vienu no vislielāko atbalstītāju skaitu 
attiecībā pret iedzīvotāju skaitu. Tālāk 
seko nacionālās asociācijas un lokālās 
konvīvijas jeb apvienības. Sava 
apvienība ir arī Latvijai, kur par Slow 
Food kustības „tēvu” varētu droši 
dēvēt „Vincenta” šefpavāru MārtiĦu 
RītiĦu. Tieši ar viĦa gādību un atbalstu 
katru otro mēneša sestdienu Berga 
Bazārs atdzīvojas krāšĦā bazārā, kur 
no zemniekiem, amatniekiem un 
tirgotājiem  var iegādāties pārtiku, 
dažādas saimniecībā noderīgas lietas 
un antikvāras pērles. Nākošais tirdziĦš  
- 14.novembrī! 

*** 

ZiemeĜbriežu pajūgā 

Kad mežus un klajumus ietin sniegs, 
var sākt lasīt Lielo sniega grāmatu: 
zaėa cilpas, lapsu takas, sīĜu, zīlīšu un 
sarkankrūtīšu pēršanos ap 
barotavām… Bet, ja kārojas ieraudzīt 
neredzētas pēdas, izbaudīt dabu un 

iepazīt vietējo viesmīlību – tad ceĜš 
varētu vest uz Karēliju, Kolas pussalu 
vai krietni tālāk – uz Jakutiju, kur 
ziemeĜbriežu pajūgs varētu aiznest dziĜi 
tundrā, saceĜot sniega vērpetes. Jau 
aptuveni 7000 gadu atpakaĜ 
ziemeĜbriedis (Rangifer tarandus) tika 
domesticēts, varētu pat teikt, ka tas ir 
viens no pirmajiem pieradinātajiem 
dzīvniekiem. Tundras apgabalos 
dzīvojošajām tautām ziemeĜbriedis ir 
gan pārtikas devējs (gaĜa, sviests, siers), 
gan transportlīdzeklis, no briežādām 
tiek gatavoti silti apăērbi ziemas 
skarbajam laikam, kauli un ragi tiek 
izmantoti dažādu sadzīves priekšmetu 
izveidošanai. Kas interesanti, 
ziemeĜbrieži ir vienīgā briežu suga, kur 
mātītēm arī ir ragi, viss pa godīgo, 
nekādas diskriminācijas. 

ZiemeĜbrieža ikdienas ēdienkarte 
vienkārša un nepretencioza: dažādas 
ēdamas sēnes, ėērpji un cita nelielā 
Arktisko apgabalu veăetācija. Viens no 
iecienītākajiem gardumiem ir lāceĦu 
ziedi, reizēm netiek smādētas arī irbju 
dētās olas. Šādi barojoties un pa 
tundru skraidot vidējais ziemeĜbrieža 
dzīves ilgums ir 8 gadi, bet tas var 
sasniegt arī 12 – 15 gadus. Tā kā 
izdzīvošanas apstākĜi ir gana skarbi, tad 
dzīvnieki apvienojas baros, sākot ar 
vairākiem desmitiem līdz pat vairākiem 
tūkstošiem īpatĦu. Arī pieradinātie 
ziemeĜbrieži tiek turēti baros. 

Skrējiena laikā ziemeĜbrieži nebaidās 
nedz kupenu, nedz upju, jo ir 
pārsteidzoši labi peldētāji. Gaiss, kas 
uzkrājas kažokā, Ĝauj dzīvniekam 
turēties virs ūdens kā pludiĦam un 
pārpeldēt pat visai platas upes. 

Šobrīd ziemeĜbriežu populācijas iznīkst 
pateicoties cilvēka darbībai, būvējot 
elektrostacijas un izmainot 
ziemeĜbriežu dabisko dzīves vidi. Tā 
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kā šie dzīvnieki ir lieli migrētāji un veic 
iespaidīgus attālumus (dienā tie var būt 
arī 25 km), cilvēku darbības sekas 
nevar neizjust. 

Pieradināmie dzīvnieki tiek noėerti ar 
laso palīdzību. Vietējie sāmi saka, ka 
ziemeĜbrieži ir viegli pieradināmi un ar 
laiku savā uzvedībā kĜūst gluži vai kā 
aitas. Šim teicienam gan gluži negribas 
ticēt, brīdī, kad dzīvnieks piesit kāju, 
uzsāk skrējienu un viss ietinas sniega 
vērpetēs. 

Piedāvājumā ir programmas, sākot no 
pāris stundu izbraucieniem un beidzot 
ar 8-9 dienu pārbraucieniem dažādās 
Krievijas, Somijas, Zviedrijas un 
Norvēăijas teritorijās. Cenas arī 
attiecīgi no pāris simtiem eiro līdz 
pāris tūkstošiem. NedēĜas un ilgākos 
braucienos tiek sagaidīta laba fiziskā 
kondīcija, vēlama pieredze 
nakšĦošanai teltīs, kā arī piemērots 
apăērbs, kaut parasti braucienu laikā 
tiek izsniegti arī zvērādu apmetĦi. 

Ja kārojas ieraudzīt 

neredzētas pēdas, izbaudīt 

dabu un iepazīt vietējo 

viesmīlību – tad ceĜš varētu 

vest uz Karēliju, Kolas 

pussalu vai tālāk – uz 

Jakutiju 

*** 

Kurp doties ziemā? 

Neaizmirsti mūsu pašu Latviju kā 
arī kaimiĦus – Lietuvu un Igauniju, 
jo nekur taču nav tik labi kā mājās. 
Bet, ja skats tiecas pret tālākiem 
apvāršĦiem, tad varbūt noderēs 
daži ceĜojumu galamērėi. Ja kāds 
ieinteresēja – raksti, zvani un 
dodies kādā skaistā braucienā. 

Latvija 

Ar sniega kupenām pēdējās ziemās 
mums ir kā ir, tomēr vismaz sals 
un mīnusi vēl arvien ir mūsu 
ziemas sastāvdaĜa. Un tad var 
bĜitkot. Pat, ja zini, ka nekad mūžā 
nepiepulcēsies šī sporta veida un 
atpūtas cienītājiem, reizi dzīvē kaut 
ko tādu var izmēăināt. Piesakies 
kādam pieredzējušam bĜitkotājam 
bagāžā un aiziet. Turklāt atkritīs 
rūpe gādāt ekipējumu, taču radīsies 
iespēja iemēăināt roku āliĦău 
urbšanā un mazmakšėerītes 
kacināšanā. Turklāt no profiĦa 
uzzināsi kādas ir labākās ēsmas, 
kādas ir labākās bĜitkošanas vietas 
un gana daudz citu gudrību. Ja 
brauksi kopā ar zinātāju, atkritīs arī 
vietas izvēle. No savas puses varu 
ieteikt atpūtas bāzi „Vitkopi”, kas 
atrodas Birzgales pagasta teritorijā. 
Bāzīte nav liela, taču te var palikt 
pa nakti, jo uz salas ir vairākas 
atpūtas mājiĦas, kas būtiski – 
apkurināmas. BĜitko kaut nedēĜu! 

Ja nu uz bĜitkošanu neparaksties 
ne-par-ko, tad iesaku doties 
leduskritumu tūrē vai arī 
apvienoties vairākām ăimenēm ar 
mazajiem un zinātkārajiem un 
izmēăināt Ėemeru Nacionālā parka 
dabas skolas nodarbības ziemā – 
pētot un mēăinot atpazīt zvēru un 
putnu pēdas sniegā, kā arī 
pārrunājot, ko tad kurš dzīvnieciĦš 
ziemā dara. 

Somija 

SniegamīĜiem viens no maniem 
pirmajiem ieteikumiem būtu 

Somija. It kā tuvu un jau zināma, 
taču šoreiz es nerakstīšu nedz par 
Helsinkiem un Turku, nedz par 
Santaklausa ciematiĦu Rovaniemi. 
Šoreiz par slēpošanu Kuopio vai 
Kihnie apkārtnē un izbaudīšanu, 
ko īsti nozīmē kārtīga ziemas diena. 
Trīsarpus stundas no 

Helsinkiem un esi vietā, kur sniegs 
nenokūst visu ziemu, kupenās var 
ievelties līdz ausīm, uzvilkt svīteri 
ar ziemeĜbriežiem, uzmaukt galvā 
ausaini un pazust dabā. Ziemā ar 
slēpēm pie kājām var izbraukāt 
visu valsti, tik daudzveidīgas ir 
slēpošanas trases. Liela daĜa savā 
starpā ir savienotas un, kas īpaši 
patīkami – apgaismotas. Bet, ja 
nepatīk jau iebraukta sliede, vari 
izveidot trasīti pats, kaut vai 
šėērsojot kādu no daudzajiem 
ezeriem. Sarkani krāsoto māju 
punktiĦi tālumā atgādina 
putukrējumā izkaisītus ėiršus. 
Vienu tādu „ėirsi” iesaku arī noīrēt. 
MājiĦa parasti smaržos pēc koka, 
tur būs kamīns un noteikti arī 
sauna – viss, kas vajadzīgs pēc 
ziemas priekiem. 

Lai gan platības ziĦā Somija ir 
viena no Eiropā lielākajām valstīm, 
tajā dzīvo vien 6 miljoni 
iedzīvotāju, turklāt 80% no tiem – 
pilsētās. Protams, viszemākais 
apdzīvotības līmenis ir Lapzemē, 
taču tieši tur var saprast, ko īsti 
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nozīmē aukstums, ko nozīmē 
sniega tuksnesis un dzīve bez 
mobilajiem sakariem. ZiemeĜbrieži, 
ziemeĜblāzma un sāmi. Tauta, kuru 
šėir četru valstu  - Somijas, 
Zviedrijas, Norvēăijas un Krievijas 
–robežas, taču vieno dzīvā un 
bagātā valoda, kā arī krāšĦā un 
daudzveidīgā kultūra. Tieši 
„krāšĦs” bez pārspīlējumiem ir 
īstais vārds, jo sāmu sarkani-melni 
– violetās drānas lieliski izceĜas uz 
baltā sniega fona. No kurienes viĦi 
smēlušies tādas krāsas, vai no 
trakulīgā un raibā rudens? Nezinu. 
Taču ne vien katram apgabalam, 
bet arī dzimtai ir savi īpaši raksti 
apăērbā, kas Ĝauj noteikt, no 
kurienes katrs ir. 

AstoĦdesmit kilometrus no 
Rovaniemi atrodas viens no 
vistālāk ziemeĜos esošajiem dabas 
parkiem – Ranua. Protams, ir 
vietas, kas ir apmeklētājiem 
domātas, piemēram 
vairākkilometru takas gar plašiem 
voljēriem, kur  dzīvnieki var 
salīdzinoši brīvi pārvietoties. Līdz 
ar to ir nepieciešama pacietība, ja 
gribas kādu no voljēru 
iemītniekiem ieraudzīt. Taču arī 
mežonīgās dabas te ir papilnam. 

Ranua ir vienīgā vieta Somijā, kur 
mitinās polārlāči, te ir novēroti 
vairāki simti putnu sugu un putnu 
migrācijas laikā Simojervi ezers ir 
lieliska vieta ornitofaunas 
vērošanai, bet augustā savukārt 
nezinu nosaukt labāku vietu, kurp 
doties lācenēs. Tas mierinājumam, 
ja netiekat ziemā un ierosmei, ja jau 
plānojat nākošās vasaras 
ceĜojumus. 

Islande 

Būšu vecmodīga un pieturēšos pie 
agrākā nosaukuma – nekādas 
„īsināšanas”! Šī nu ir vieta, kurā var 
sniega kāri apvienot ar siltuma un 
eksotikas kāri. Te nav koku. Te var 
peldēties karstajos avotos arī 
ziemas vidū. Te ganās mazi, 
smieklīgi zirdziĦi, kuri pēc skata 
nespētu noturēt pat pus-vikingu. 
Ziemā sniegs var sasnigt 80 cm 
biezumā. Vietējā delikatese – kaltēti 
sīpoli. Grimseja, kurā, pateicoties 
aizsargājamo putnu sugu 
kolonijām, ir aizliegts turēt suĦus 
un kaėus. Izklausās jauki? Tad 
jums uz Islandi! 

Vietējie nav uzbāzīgi un arī runīgi 
īsti nav, bet, ja izdodas iekustināt 
sarunai, tad var dabūt dzirdēt 
tāādus stāstus. Par vecvecāku laika 
dzīvi, par papagaiĜalku (jeb kā man 
tos patīk dēvēt – pufinu) sālīšanu 
mucās, par to, vai tiešām geizeros 
var vārīt olas un daudz ko citu, par 
ko nu kārojas papĜāpāt. Turklāt 
tagad arī cenas ir kĜuvušas 
samērīgākas, vienīgi runas par 
Islandes 20.gs beigu ekonomisko 
brīnumu – straujo uzplaukumu – ir 
apsīkušas. 

Ko Islandē darīt? Dabu vērot. 
Doties uz Dettifossa, Skogafossa, 

Godafossa un Gulfosa 
ūdenskritumiem, Geizeru rajonu, 
Tingvelliras nacionālo parku, 
Vifilstadavatnu – vienu no zivīm 
bagātākajiem ezeriem  un, protams, 
Zilo lagūnu. Ir jau gan tas tāds 
tūristu „slazds”, tomēr pēc 
izsalšanas sniega klajumos, jāatzīst 
visnotaĜ patīkams. Zilā lagūna ir 
dabisks termāls ezers, kura ūdens 
temperatūra svārstās no 37 – 39 
grādiem un vēsajos rītos un 
vakaros pār ezeru klājas pabieza, 
romantiska migliĦa. Un arī ūdens 
krāsa tiešām atbilst nosaukumam. 
Patiesībā šī ir ideāla vieta pēc 
Reikjavikas  Ledus bāra 
apmeklējuma. Skaisti, taču Ĝoti 
auksti, neglābj pat zvērādas uz bāru 
krēsliem un apmetĦveidīgie pledi, 
ko izsniedz apmeklētājiem. Sasilt 
nelīdz nedz stāsti par Golfa 
straumi , nedz teikas par to, ka 
viduslaikos zināmākais no Islandes 
vulkāniem – Hekla – tika uzskatīts 
par elles vārtiem. Daudz lielāku 
interesi izsauc nostāsti kā uz 
dreifējošiem ledus gabaliem no 
Grenlandes te ieklīst polārlāči. Kas 
ar tiem notiek pēc tam, par to 
islandieši klusē. Bet, ja aizbrauksi, 
noteikti būs iespēja to pavaicāt. 

Francija 

Latviešiem kalnu slēpošana nu jau 
vairākus gadus ziemas izklaižu topā 
ieĦem vienu no augstākajām 
vietām, tādēĜ grēks būtu 
nepieminēt kādu no vietām, kur 
var izbaudīt sniega priekus. Es 
ieteiktu Šamonī. Mana izvēle ir par 
labu franču valodai un kvalitatīvam 
servisam, turklāt tieši te atrodas 
Monblāns – Eiropas augstākā 
kalnu smaile (4807m). 

Šeit pirmo reizi tika rīkotas Ziemas 
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Olimpiskās spēles (1924.). 
Slēpošanai nepieciešamā sniega 
sega te klājas no decembra līdz pat 
aprīĜa beigām un kopējais trašu 
garums te sasniedz 170km. 
Papildus slēpošanai var uzbraukt 
Aiguille du Midi virsotnē – 
fantastiski skati un iespēja, ja esat 
melno trašu cienītājs, startēt lejup 
ar slēpēm. Šamonī ielejā ir vairāki 
lielie slēpošanas reăioni ap kuriem 
izveidojušies vēl mazāki, pa 
manam, lai gan zemākais, taču 
visainaviskākais un mežainākais ir 
Les Houches. Te ir gan gari 
nobraucieni pa meža trasēm, gan 
elpu aizraujoši skati uz Monblānu. 

Trašu gan nav pārāk daudz un 
melnā no tām ir tikai viena, toties 
sarkanā trase Col de Voza tiek 
dēvēta par visa Šamonī reăiona 
skaistāko slēpošanas trasi! Ja 
braucat ar kādu, kurš līdz šim 
slēpes redzējis vien veikala vitrīnā, 
Šamonī  ir arī zaĜās trases, Ĝoti 
lēzenas un kā radītas pirmajiem 
soĜiem kalnu slēpošanas mākas 
apguvē. Uzreiz gan jāpabrīdina, ka 
franču šarmantais dzīves vieglums 
reizumis var izpausties nedaudz 
kaitinoši: pagarās rindās no rītiem 
pie pacēlājiem un reizēm 
pārpildītos skibusos, kuri šad un 
tad atĜaujas nelielas nobīdes no 
grafika. Ne visai patīkams 
pārsteigums ir arī kalnu krodziĦi, 
tādi – nekādi, bet te kompensācijai 
noder pati Šamonī pilsētiĦa, kas ir 
senatnīga un šarmanta. Un kas ir 
svarīgi – te jums neĜaus aizmaldīties 
un nakšĦot kādā sniega kupenā: 
vakarā pēc trašu slēgšanas 

darbinieki rūpīgi pārbauda visas 
nogāzes, vai kāds nav aizmaldījies 
vai aizslēpojies. 

Namībija 

Zeme, kurai nosaukumu devis 
plašais un skarbais Namiba 
tuksnesis. Sausajā sezonā tas ir 
nedzīvs un svelmējošs, taču pēc 
kādas no retajām lietusgāzēm 
pārvēršas kā pēc burvju mājiena – 
izrādās starp smilšu graudiĦiem 
slēpjas desmitiem un simtiem 
sēkliĦu, kas, skopajām lietus lāsēm 
krītot, spēj izspraukties un uzzaĜot. 
Īpašs tuksnesis kĜūst arī saullēktos 
un saulrietos, iekrāsojot stāvās 
smilšu kāpas no rozā līdz pat mēĜi-
violetiem toĦiem un izplūdinot vai 
vēl asāk iezīmējot kāpu smaiĜu 
kontūras. 

Pilsētās – viss gandrīz kā rāmi 
dusošajā Eiropā, ja vien fonā 
nešalkotu palmas un neslietos 
kaktusi. Windhuka  - neliela un 
nesteidzīga, kaut saucas 
galvaspilsēta. Svakopmunda – 
mīlīga, eleganta kūrortpilsētiĦa, 
skan vācu valoda, tajā nodēvēti ielu 
nosaukumi un dažbrīd sajūties kā 
kādā paralēlā realitātē, soĜojot pa 
Kaiser-Wilhelm Strasse un 
saĦemot sejā karstā tuksneša vēja 
pūtienus. 

Nozīmīgākās aizsargājamās 
teritorijas: Etošas nacionālais 
parks, Namiba nacionālais parks un 
Skeletu krasta nacionālais parks. 
Pēdējam no minētajiem 
nosaukums nav izvēlēts nejauši: 
nacionālā parka teritorija stiepjas 
100 km gar Atlantijas okeāna 

krastu no Ugabas upes līdz 
Namībijas robežai ar Angolu. Te ir 
vecākais tuksnesis pasaulē, tā 
vecums sasniedzot ap 6 miljoniem 
gadu. Pateicoties viltīgajām 
straumēm, biezajām miglām un 
spēcīgajiem vējiem šeit bieži vien 
kuăi tika triekti pret klintīm un 
daudzi ceĜotāji, pat tie, kas 
sasniedza krastu, aizgāja bojā, jo 
atrast palīdzību tuksnesī cerību 
praktiski nebija. 

ZiloĦu vērošana, dažādi safari, 
dažādu cilšu (piemēram, himba) un 
dimanta raktuvju apmeklējumi,  - 
lūk ko var darīt tad, kad apciemots 
tuksnesis un okeāna krasts. NedēĜa 
Namībijā ir pats minimālākais 
minimums, taču labāk atvēliet 
vismaz divas: valsts ir liela, attālumi 
– iespaidīgi un tik daudz neparastā! 

Kuba 

Nereti dzird sakām, ka uz Kubu 
jādodas tagad vai nekad, jo drīz 
„Fidela laiki” beigsies un Kuba būs 
tāda pati, kā desmitiem laisko un 
sadzīviski sakārtoto Karību saliĦu, 
pie kurām ik pa laikam pietauvojas 
kruīzu kuăi, rādot pasažieriem 
„laimīgās dzīves” idilli. Jā, 
pagaidām Kuba vēl ir Kuba, kaut 
arī patiešām dzīve tur sāk strauji 
mainīties un nez vai salā 
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iedibinātais sociālisms un tā atribūti 
būs sastopami pēc 10 gadiem. 

Bet Kubā var ne jau nu tikai 
pagātni skatīt (turklāt lielai daĜai no 
mums diezgan labi zināmu!)vai 
vizināties ar 50-un 60-o gadu auto, 
pīpējot cigāru. 90km no Kubas ir 
Pinosas sala, netālu  -  Santa Maria 
Cayos, Cayo Coco, Cayo Largo u.c. 
salas ar fantastiskiem koraĜĜu rifiem 
un iespējām sarunāt ar vietējiem 
„zivju dienu” ik dienas. Lielākā 
daĜa mazo saliĦu ir ar aizsargājamu 
dabas teritoriju statusu. Uz salām 
sastopamas vairāk nekā 350 putnu 
sugu, sākot no vismazākā putniĦa 
pasaulē (sun-sun) līdz rozā 
flamingam pusotra metra lielumā. 
Tāpat šeit ir arī liela tauriĦu sugu 
daudzveidība. Vidējā temperatūra 
uz salas ir +26C, tālab Kubu var 
apmeklēt gan ziemā, gan vasarā. 
No Kubas pa 20 km garu ceĜu, kas 
iestiepjas jūrā, var nonākt līdz Kajo 
Koko jeb Kokosriekstu salai. Šī ir 
vieta, kur sastopamas lielākās rozā 
flamingu kolonijas. Arī pašā Kubā 
var atrast dažādus interesantus 
dabas stūrīšus. Netālu no Havanas 
var apmeklēt divus biosfēras 
rezervātus: 

Guanahacabibes pussalu un Sierra 
del Rosario. Tāpat ievērības cienīga 
ir koloniālajā stilā celtā Vinjales 
pilsētiĦa un Vinjales ieleja, kas 
kopā veido vienu no UNESCO 

pasaules mantojuma vietām. Lai 
apmeklētu pludmales, purvus un 
mangrovju audzes, var doties uz 
Cienaga de Zapata Matanzas 
provincē. 

Raksti, zvani un dodies kādā 

skaistā braucienā 

*** 

Sēlijas ziepnīca 

EkoceĜotājs ir priecīgs paziĦot, ka 
vietējiem amatniecības produktiem ir 
piepulcējies vēl viens - Sēlijas ziepnīcas 
darinātās ziepes. Tās sākotnēji tika 
darinātas pašpatēriĦam, kā dāvanas 
radiem, draugiem, paziĦām un kā 
suvenīri ekotūrisma entuziastiem. 
Taču, saprotot, ka sanācis tiešām 
unikāls un samērā autentisks 
izstrādājums, nolēmām „neturēt sveci 
zem pūra” un „palaist nedaudz 
plašākos ūdeĦos”  Sēlijas ziepnīcas 
darinājumus. Sēlijas kā viena no 
Latvijas vēsturiskajiem novadiem 
nosaukums nav izvēlēts nejauši jo 
ziepnīca tiešām atrodas Sēlijā. 

Sēlijas ziepes ir radošas improvizācijas 
rezultāts, kas nekādā ziĦā nav 
saistāmas ar tiem kosmētikas un 
mazgāšanas līdzekĜiem, kuri līdz šim ir 
pārdevušies Latvijā. Ziepju gatavošanā 
pārsvarā tiek izmantotas vietējās 
izejvielas: rapšu un kaĦepju eĜĜa no 
„Iecavnieka”, cūku tauki no 
„Nākotnes”,  medus un vasks no 
Latvijas biškopju dravām, bet āboli, 
piemēram, - no pašu nesertificētā 
dārza. 

Tagad Sēlijas ziepnīca piedāvā 8 veidu, 
kārtīgas, ar rokām un mīlestību mājās 

darinātas ziepes. To darināšana balstās 
uz viena cilvēka prasmēm, vietējām 
tradīcijām un izejvielām. TādēĜ Sēlijas 
ziepes netiks darinātas vairumā, 
tirgotas veikalos un lielveikalos. Taču 
kārtīgu un tradicionālu  ziepju mīĜotāji 
no septembra beigām katru otro 
sestdienu mūs var sastapt Berga 
Bazāra zaĜajos tirdziĦos.   

Pavisam drīz Sēlijas ziepes ierobežotā 
daudzumā varēs pasūtīt arī internetā, 
turpat varēs uzdot jautājumus vai 
atsūtīt komentārus. Bet pagaidām – 
tiksimies Berga Bazāra tirdziĦā 14. 
novembrī! 

*** 

Būšu priecīga dzirdēt jūsu 

ceĜojumu vēlmes, 

komentārus vai pārdomas par 

ekotūrismu. 

Tāpat ar lielu prieku uzzinātu 

to jautājumu loku, kas jūs 

interesētu un par ko 

vajadzētu rakstīt nākošajā 

„Eko ceĜotāja” izdevumā. 

Ja nu ir kāds, kurš pilnīgi 

noteikti nevēlas saĦemt šo e-

izdevumu, tad, protams, arī 

to es respektēšu. 

 

Kontaktinformācija  
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tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
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