
Prologs
Pirms šī brauciena, kas man bija pirmais 
mērķtiecīgais mēģinājums kaut ko noķert 
ārpus Latvijas, makšķerēšana Zviedrijā 
mani īpaši nesaistīja, jo asociējās ar vie-
tējiem maksas dīķiem un garantētiem 
lomiem, kuriem braucu ar līkumu – labāk 
zemmērs klusā un skaistā ezerā nekā 
pieciniece akvārijā. Tomēr copes biedru 
jūsmīgie stāsti par iespējām mest līkumu 
fermu ezeriem un zivju kautuvēm un augs-
tāk ziemeļos saplūst arī ar pasakainām, 
bet grūti pieejamām copes vietām un 
līdaku ganībām lēnām manī atslābināja 
pārliecību, ka vispirms līdz saknei jāiepa-
zīst dzimtie pauguri, un es salūzu. Tā nu 
vairākus mēnešus pirms šī gada Jāņiem 
sākās plānošana un ainiņu buršana par to, 
kā varētu būt, kādi mānekļi jāņem, kādiem 
apstākļiem jāgatavojas.

Plānošana un kravāšanās – 
ko mums nevajag?
Ja 8 vīriem 2 diennaktis jābrauc ar vienu 
busu un 9 dienas jāpavada vienā namiņā, 
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Sasvīdušas drēbes, piesmelti zābaki, sadurstītas, nobružātas 
un vējā aprautas rokas, miega bads, mūžīga dienas gaisma, 
čupa ar zaudētiem mānekļiem, cauri veideri, pārdurti 
zābaki, salauzts kāts, 11 dienas plecu pie pleca ar vēl 7 copes 
atkarīgajiem un neaprakstāmi skaista cope – tāds bija mans 
līdz šim romantiskākais spiningotāja piedzīvojums 
pasakainajā Ziemeļzviedrijas kalnienē. Turklāt šī nebūs 
pasaka par līdakām, bet gan 8 pastāsti par to, kā, zaļās 
plēsējas apmāts, spiningotājs tālu no dzimtenes mācījās 
foreles un pālijas mīlēt. 
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8 vīri laivā 
jeb Zviedrijas 
piedzīvojumi

Mūsu Zviedrijas desants pilnā  
sastāvā – 8 vīri laivā dodas pāri  
ezeram Nr. 1, lai pēc tam mērotu pusotru 
kilometru caur mežu uz Eldorado.



tad svarīgāko mantu atsijāšana no liekajām 
ir viena no būtiskākajām ceļojuma sastāv-
daļām. Tā kā mūsu plāns paredzēja gan 
iešanu pa mežiem, gan dreifēšanu laivās, 
paredzot, ka gaisa temperatūra var svārstī-
ties pat 20 grādu robežās, nācās līdzi ielikt 
arī tam visam vairāk vai mazāk piemērotus 
apavus un apģērbu. Turklāt, ņemot vērā 
kompānijas iepriekšējā gada pieredzi, kad 
viņi jūnijā tur izbaudīja sniegotu slapjdraņ-
ķi tuvu nulle grādiem ar vēju, kas lika bērzu 
galotnēm kutināt zemes virsu, siltās drēbes 
bija jāņem dubultā, jo pērn tās nespēja pa 
nakti izžūt.
Visi kopā ar mantām, pārtiku, 3 laivām un 
3 motoriem salīdām vienā busā, vairākos 
vakuuma maisos, vienā piekabē un divos 
jumta bagāžniekos. Ārkārtīgi svarīgi ir 
vadīties pēc koncepcijas bez kā es varētu 
iztikt, nevis ko vēl varētu paņemt. Domāju, 
ka ceļojumos tieši šī atšķirība iezīmē vīra 
un sievas mantu daudzumu. Bet varbūt tas 
tāds iesērējis stereotips – lai dāmas piedod, 
ja kļūdos. Katrā ziņā šī pieeja mums ļāva 
nebraukt ar diviem auto un jūtami ietaupīt 
līdzekļus. 
Nervozus brīžus gan piedzīvojām vakarā 
pirms izbraukšanas, kad izrādījās, ka mūsu 
rezervētajam busam nav piekabes āķa, 
taču to operatīvi izdevās no rīta piemon-
tēt – šī bija tikai viena no vairākām pietur-

vietām, kas visā sagatavošanās posmā no 
mums nopelnīja kādu suvenīru. 
No visām bagāžas mantām jāizceļ viena – 
sudraba līmlente jeb makgaiverene. Tā 
mums noderēja, gan salīmējot laivu, 
gan caurdurtus zābakus, gan jau piemi-
nētos vakuuma maisus, gan vēl šo to. 
Makgaiverene vīrietim ir tas pats, kas vege-
ta mājsaimniecei – it kā nekā īpaša, bet der 
visam. Pēc šī brauciena tādu nopirku arī 
sev mājām – nekad nevar zināt, kad saplīsīs 
kaut kas šī brīnuma cienīgs. 
No līdzpaņemtajām mantām nenoderēja 
90% mānekļu, kas tika sagādāti Latvijā. 
Toties vietējā veikalā izpirkām visus Abu 
Garcia Toby šūpiņus nelielajā svarā un tam 
līdzīgus vietējos meistarojumus – uz tiem 
tika saķertas gan foreles, gan pālijas, gan 
asari. Visu pārējo droši varēja atstāt mājās. 
Jāpiebilst, ka pēc atgriešanās Toby izmēģi-
nāju Salacas upē – arī līdakas to nesmādē – 
vēl viens universālais kareivis. 
Neizmantotas palika arī teltis un aprīko-
jums palikšanai kaut kur kalnos pa nakti – 
briedām, briedām, tomēr nakts temperatū-
ra un arī scenārijs, kāds izvērsās, šoreiz mūs 
atturēja no guļammaisa siltuma izturības 
pārbaudes.
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8 vīru kopdzīves  
zelta likumi
Ja esat skatījies realitātes šovus, kur 8 cil-
vēkus iesloga slēgtā telpā, tad zināt, ko var 
sagaidīt, kad cilvēki tur sāk garlaikoties. 
Lēnām pazūd maskas, lien ārā untumi, kap-
rīzes, iegribas, melnie un citi bet es gribu, 
lai… Tāpēc mūsu gadījumā jau pirms brau-
ciena vienojāmies, ka jāturas pie saviem 
likumiem un disciplīnas. 
Pirmais un svarīgākais – sadalīties pa 
pāriem un izlozēt dežūras braukšanai pie 
stūres (brauc visi!), jo kopā jāveic aptuveni 
3200 km, kā arī dežūrām uz vietas – mājas 
uzkopšanai, brokastu un vakariņu paga-
tavošanai. Starp citu – ja ēdienus būtu 
redzējušas un nobaudījušas mūsu sievas, 
vairs nekad nevarētu tikt cauri ar Mincīt, 
bet es taču nemāku taisīt ēst! Pusdienās pie 
ūdeņiem gan neiespringām – sviestmai-
zes ar sieru un žāvētu gaļiņu un šokolāde 
enerģijai.
Tā kā ilgstošā copē ik pa brīdim tomēr 
vajadzētu atpūsties arī vienam no otra, 
jau laikus saplānojām, kurš ies kājām, kurš 
brauks ar laivu. Jāsaka, ka šinī reizē no trīs 
līdzpaņemtajām laivām piepūtām tikai 
divas, jo lielākā daļa copēšanas sanāca no 
krasta. Katra diena bija atšķirīga, ar citām 
ainavām, ezeriem, upēm un piedzīvoju-
miem – paspējām viens otram neapnikt 
līdz pat beigām.
Kopumā ar visiem individuālajiem un kopī-
gajiem pienākumiem tikām galā labi, un 
mūsu miteklī nebūtu kauns uzņemt ciemi-
ņus gandrīz jebkurā laikā. Vistrakāk gan bija 
uzreiz pēc atgriešanās no copes, kad gaisā 
virmoja bagātīga buķete – pēc gara pārgā-
jiena vairākkārt piesvīdis apģērbs (detaļās 
neieslīgšu), zivis un fonā vēl topošo vakari-
ņu aromāta mikslis. Nav uz pasaules labāka 
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Arktiskā pālija ir viena no skais-
tākajām un graciozākajām laš-
veidīgajām zivīm. Pālijas gaļas 

uzturvērtība tiek vērtēta pat 
augstāk nekā lasim un forelei. 

Sportiskuma ziņā tā ir vienā līgā 
ar foreli – pretojas skaisti un bez 

cīņas nekad nepadodas.

Mana pirmā forele. Kā redzams, tā paņē-
musi uz klasiska līdakas 4. numura rotiņa 
ar visu pavadu. Tā kā man līdzi bija tikai 
līdakai paredzēts inventārs, nekas neat-
lika, kā ķert viņas mazliet savādāk, nekā 
ieteikts. Nostrādāja, turklāt uz lielajiem 
rotiņiem arī citiem vēlāk bija neslikti 
rezultāti.

Atpūtas mirklis pie zivīgā un 
dāsnā ezera, kur izbaudījām 
gan lieliskus laikapstākļus, 
gan superīgu copi.
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sanāktu novilkt gar aizstraumi. Tā kā pirms 
tam stundu esmu mētājis pat bez copes, 
pirmais blieziens rokās nāk kā negaidīta 
uzvara loterijā, kad pats nemaz nenojaut, 
ka tajā piedalies. Tomēr paspēju piecirst, 
zivs uzsēdusies kārtīgi, un es lēnām un 
uzmanīgi to atvelku līdz krastam – ir! 
Pirmā! 
Tā kā līdz šim normāla izmēra foreli vistu-
vāk esmu redzējis tikai savas sievas šķīvī, 
kurai tā ļoti garšo, tad nodomāju, ka arī 
manējā atbilst vērtējumam – normāla. 
Tomēr brīdī, kad copes biedri sāk manu 
lomu apjūsmot, saprotu, ka esmu noķēris 
kaut ko labāku. Izrādās, pērn neviens tik 
lielu nemaz šajā apvidū nav izvilcis. Ņemu 
mērlenti un ierakstu savā sasniegumu 
grāmatā – forele, 43 cm, 800 g. Un, drusku 
vairāk krūtis no lepnuma piepūtis, copēju 
tālāk. 
Tā arī pirmā diena lēnām noslēdzas ar vēl 
dažām mazākām zivīm, kas mūsu foreļu 
un pāliju tīkotājiem dod cerības, ka šogad 
ar laikapstākļiem uz aukstūdens zivīm būs 
labāk trāpīts nekā pērn. Un viņiem izrādī-
sies taisnība.

Tālās un viltīgās takas  
uz Eldorado
Pāris nākamajās dienās sadalāmies vairākās 
nelielās ekipāžās un sākam meklēt to īpašo 
ezeru vai upi, kas varētu kļūt par bāzes 

vietu. Plānā ir vairāki ezeri, kam var piekļūt 
tikai kājām. Tā sākas mūsu meklējumi gan 
ar laivu, gan kājām pa purvainajiem un 
akmeņainajiem Zviedrijas meža ezeru un 
kalnu upju krastiem. 
Staigājot pa šādām vietām, arī jāņem vērā 
dažas nianses. Pirmkārt, varat būt drošs, ka 
kaut kur šajā mežā zemē ir viens vienīgs 
caurums ar ūdeni, kas sataupīts tieši jūsu 
kājas izmēram. Tāpēc man vienmēr līdzi 
bija mazi plastmasas maisiņi – ja nu pies-
meltas kājas, tad uzvilku sausas zeķes – un 
maisiņos iekšā. Līdzīgi bedrēm uzvedas arī 
koku un krūmu zari, kas vismaz reizi katrā 
pārgājienā tiešā tēmējumā mēģina izdurt 
vienu vai otru aci, tāpēc drošāk ir saules-
brilles atstāt uz acīm. 
Otrkārt, ārkārtīgi svarīgi ir pareiza apģērba 
izvēle, kas šoreiz nebija mūsu stiprākā 
puse… Sajūtas garākā pārgājienā līdzinājās 
iešanai pirtī ar mugursomu un makšķeri 
rokās pilnā ekipējumā – iekšā, ārā, iekšā 
ārā. Lielākajai daļai uz copi mugurā bija 
starpsezonu kostīms. Lai arī elpojoši, tomēr 
arī tiem ir savas robežas – ik pēc brīža 
nācās piestāt, lai izvēdinātos un novilktu 
kaut ko nost, taču tad atkal vēsais vējš lika 
par sevi manīt, un bija jāģērbjas atpakaļ. 
Vēl kalnu ezeriem ir raksturīgas pēkšņas 
laikapstākļu maiņas. Vējš te ir neizlēmīgs 
kā sieviete pie drēbju skapja pirms balles. 
Minūtes laikā tas virzienu spēj nomainīt 
par 180 grādiem. Arī pēkšņa sniega nopū-
šana no kalnu virsotnēm nav nekas īpašs.
Treškārt, jau viens no mūsu pirmajiem 
garākajiem pārgājieniem beidzās ar paliela 
līkuma izmešanu un nenonākšanu līdz 
mērķa ezeram, jo kartē iezīmētās meža 
takas dabā ir grūti atšķirt no parasta sūnu 
paklāja. Arī mazās upītes sevi ne vienmēr 
viegli laiž pāri – dažkārt jāiet kārtīgs līkums, 
lai to varētu puslīdz droši šķērsot, nepie-
smeļot zābakus. Saprotam, ka pārgājieni 
būs mazliet sarežģītāki, nekā cerēts, tomēr 
tas entuziasmu neslāpē. 
Trešajā dienā pēc kopumā 16 garu un 
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kārtīgu zvejnieku raksturojoša aromāta. Par 
naudu smalkā pudelītē to pārdot diez vai 
izdotos, bet ir apstākļi, kuros to var pat visai 
viegli paciest un sajust tādu kā gandarīju-
mu, jo aiz tā stāv kārtīgs darbs un kārtīgs 
rezultāts. Eh, veču romantika…
Bet nu – atpakaļ pie ikdienas. Kādu rītu 
pat bez ieskatīšanās atkritumos ar sarauk-
tu degunu tiek konstatēts, ka iepriekšējā 
vakarā kāds, taisot foreles fileju, iemetis 
zivs paliekas, kur nevajag (atkritumi tur 
ir jāšķiro, ko arī centāmies darīt). Pēc īsas 
izmeklēšanas (jo vainīgais ir vismaz jāno-
kaunina) grēkāzi iezīmēt neizdodas, bet 
visticamāk arī pats vaininieks neko neno-
jauš, jo fileju gatavojis vēlā naktī snaudas 
stadijā. Tā kā gulēt ar vienu smadzenes 
puslodi, kamēr otra ir pie skaidras sapraša-
nas, ir delfīnu, nevis cilvēku priekšrocība, 
tad neko dziļi izmeklēšana nerok un vai-
nīgajam tiek ātri piedots. Tā nu puse no 
mums ir pārliecināta, ka to pastrādājis kāds 
cits, bet otra puse klusībā pieļauj, ka pats 
vainīgs. Vairs nekas tāds neatkārtojas – visi 
šķirošanai pievēršas ar krietni lielāku kon-
centrēšanos. Dzīvojam tālāk.

Pirmā diena – pirmā forele
Savus piedzīvojumus sākām ar perspektīvu 
foreļu un pāliju vietu meklēšanu. Jau īsi 
pēc ierašanās un iekārtošanās vakarpusē 
sapošamies uz pirmo ezeru sasveicināties 
ar Zviedrijas skaisto dabu un, cerams, arī 
ar forelēm un pālijām, kas šajā ezerā mīt. 
Pirmā pusstunda nes dažas zemmēra 
foreles un kādu asari. Tā kā šī man ir pirmā 
foreļu cope mūžā, es sākotnēji cenšos 
sekot līdzi pārējo ieteikumiem un pievilināt 
zivis ar vieglāko, ko pirms brauciena esmu 
iepircis. 
Tomēr mans līdaku spinings tos sīkos 0. un 
1. izmēra rotiņus nekur tālu nevar aizlidi-
nāt, tāpēc nospļaujos un uzlieku aptuveni 
4. numura sudraba rotiņu. Pieeju pie skais-
tas ezera iztekas un aizmetu krietni pāri 
kādam palielam akmenim upes vidū tā, lai 

Piedzīvojumi bez atgadījumiem nav nekādi piedzīvojumi. 
Pa ceļam uz copi, braucot ap 90–100 km/h, mums busam 
plīsa riepa, ko turpat uz ceļa ne bez pūlēm pa visiem 
nomainījām. Paveicās, ka tuvāko 100 km rādiusā vie-
nīgais servisa saimnieks ārā metamo riepu kaudzē 
atradu vienu, kas mums kaut cik derēja kā rezer-
viste, un savu ceļojumu varējām turpināt.

Garie meža pārgājieni 
ļoti ātri lika saprast, 
kam ir paredzēti 
starpsezonu copes 
kostīmi un kam ne. 
Vilkām tos regulāri 
nost un virsū – ar tiem 
jau pēc 10–15 minū-
tēm svīdām kā pirtī, 
bez tiem – par aukstu.



grūtu kilometru veikšanas Raivis ar Jāni 
tiek līdz kādam noskatītam attālam ezeram 
un uziet pirmo vietu, ko jau var saukt par 
foreļu, pāliju un asaru āderi. Kad viņus 
ieraugu busā uzreiz pēc pārgājiena, tie 
atgādina izbēgušus cietumniekus, kas dzīti 
caur mežu vairākas dienas bez ēšanas. 
Vakarā izpētām alternatīvas ezera pie-
kļuves iespējas, un no rīta tiek nofraktēta 
vēl viena grupiņa izpētes gājienam. Lai 
nokļūtu pie noskatītā ezera, pirms tam ar 
laivu jāšķērso cits ezers, kam seko pusotrs 
kilometrs kājām pa purvainu un paugurai-
nu mežu. 
Viens no pirmajiem pār ezeru tiek pārvests 
otrs Raivis (saukšu par Raivi R., lai nejūk) 
un pēc virziena ieskicēšanas, kas izklausās 
visai vienkārši – pa taku līdz ezeram, viņš 
vienatnē dodas Eldorado meklējumos. 
Aptuveni pēc stundas tajā virzienā dodas 
papildu desants 4 cilvēku sastāvā. Pirmā 
ezera vidū uzzvanām Raivim R., lai noskaid-
rotu, kā viņam veicas. Plānotās pusstundas 
vietā viņš esot nogājis pusotru stundu, 
tomēr nu beidzot esot galā, noķēris jau 
vienu foreli un sajutis vēl vienu copi. 
Šajā brīdī mēs laivu mazliet novirzām no 
taisnākā ceļa tuvāk krastam, jo pretvējš 
saceļ palielus viļņus, un nolemjam uz 
noskatīto meža taku braukt ar līkumu gar 
krastu. Pēc pavisam īsa brīža redzam, ka 
krastā stāv vientuļš tēls ar spiningu rokās. 
Jau pēc pirmā jautājuma Eu, a tas nav 
Raivis??!! saprotam, ka tas tiešām ir viņš, 
kurš pusotrā stundā ir apmetis pamatīgu 
cilpu pa mežu un nonācis atpakaļ pie 
ezera, no kura aizgājis, domādams, ka ir 
atradis Laimīgo zemi. 
Ar pamatīgiem smiekliem uzņemam laivā 
arī viņu, tomēr šajā brīdī nolemjam, ka pa 
vienam nekur neiesim, jo Zviedrijas meži ir 
ļoti viltīgi. Nezin kā vēl viss būtu beidzies, 
kad Raivis R. sāktu meklēt atpakaļceļu uz 
ezeru, pie kura pats stāvēja… 
Kad laimīgi nonākam līdz ezeram, izreto-
jamies un dodamies ekspedīcijā pa krastu. 

Arī šodien izturīgākie divi, kas aiziet vistā-
lāk, tiek atalgoti ar Zelta bedres atrašanu, 
bet arī pārējiem ir visai pieklājīgi lomi. 
Pēc atgriešanās mājās mūs gaida vēl viens 
pārsteigums – Andis, kas romantiskā div-
vientulībā ar savu špini dienu pavadījis 
pastaigā gar kalnu upi, pārsteidz visus ar 
izcili pagatavotu soļanku. Gardu muti iztuk-
šojam katlu un sākam jau kalt nākamās 
dienas plānus.
Jāpiebilst, ka arī inspektoru satikām – pēc 
kāda ezera apmeklējuma, kas ar copēm 
mūs nelutināja, tāds nošļukuša paskata vie-
tējais onkulis snaikstījās gar mūsu rīkiem 
un piekabi, murminādams zviedriski kaut 
ko par fiske, fiske… Kad apbēdinām viņu, 
ka šajā ezerā esam palikuši bez loma, tad 
fiske, fiske tiek papildināts ar fiskekart, un 
beidzot ir skaidrs, ka onka ir inspektors. 
Parādījām visi savas licences un draudzīgi 
šķīrāmies.

Foreļu, pāliju un asaru 
paraugcope uz skatuves 
stundas garumā
Ceturtā diena iesākas ar iepriekšējā vakarā 
brāļa izlobēto fizkultūras stundu – laivas 
nešanu uz zivīgo ezeru pusotru kilometru 
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caur mežu. Mēs ar Raivi stiepjam arī divus 
belly-boat jeb vienvietīgās laiviņas ar neop-
rēna veideriem, un nu jau pilnā sastāvā 
dodamies ekspedīcijā ar cerībām kopīgi 
piedzīvot tik daudz apjūsmoto dāsno 
Zviedrijas copi. 
Kamēr brālis izvadā ar laivu pārējos pa 
ezera karstajiem punktiem, lai nebūtu 
jāveic kilometriem tāli un grūti pārgājieni 
gar krastu, mēs ar Raivi bez steigas iekār-
tojamies savos vienvietīgajos pūšļos un 
laižamies ūdenī. Pēc 15 minūšu absolūtas 
laimes un brīvības izjūtas, ko šī uzparikte 
sagādā komplektā ar neaizmirstamo kalnu 
ainavu, mani brienamzābaki ezera vidū sāk 
nodevīgi laist cauri ūdeni… 
Nu ko, jāmaina stratēģija. Sazvanos ar brāli, 
kas arī vēl nav paguvis sākt spiningot, un 
pleznoju krasta virzienā. Abi esam mazliet 
uzskrūvējušies, jo notikumi neizvēršas tik 
rožaini, kā plānots, un jau pāris stundas 
dīdāmies gar skaisto ezeru bez copes. 
Tomēr pēc mirkļa vājuma sarunājam, 
ka jāierauj pa gramam no līdzpaņemtās 
blašķes, jānomierinās un jādodas izbaudīt 
dienu, jo vieta un apstākļi ir fantastiski labi. 
Pēc stundas copes gar akmeņainajiem 
krastiem, kur pa kādai zivij un ņēmienam 
gadās, tuvojamies līcim, kur iepriekšējā 
dienā ir labi ķēries un krasta misijā ir izsē-
dināti jau trīs mūsējie. Lēnām dreifējam 
arvien dziļāk līcī, līdz pēkšņi BĀC! KĀRTĪGA 
COPE! Pēc neilgas, bet skaistas cīņas laivā 
spoguļojas smuka arktiskā pālija! Kamēr 
es esmu vilcis savu zivi, arī brālim cope! 
Forele! Ātri metu iekšā savu mazo Abu 
Garcia Toby šūpiņu. Rāviens, rāviens, 
rāviens, pauze… BAM! COPE! Arī brālis jau 
iemetis, un arī viņa pauzē palaisto mailei 
līdzīgo šūpiņu sagrābj skaista zivs! Un tā 
gandrīz katrā metienā – foreles, pālijas, 
asari, vienlaicīgas copes, divas zivis ar vienu 
uztveramo tīkliņu un citi brīnumi – mēs 

T u v ā s  j ū r ā s

Ceturtajā dienā nolēmām, ka doma par laivas 
nešanu pusotru kilometru caur purvainu mežu 
vairs nav tik vājprātīga, kā sākumā izklausījās. 
Tas mums atmaksājās ar brīnumainiem mirkļiem, 
un atpakaļceļā jau to stiepām ar smaidu sejā.

Paspējām izmēģināt arī ko mūsu platuma grādos ne pārāk 
ierastu – vienvietīgas puslaivas, kas vairāk zināmas ar saviem 

angliskajiem nosaukumiem: belly-boat, U-boat un float tube.
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izbaudījām absolūtu Zviedrijas Klondaikas 
copi – tagad varu apliecināt, ka tādas vie-
tas tiešām pastāv! 
Aptuveni pēc stundas, kas pavadīta šādā 
pieaugušu vīriešu spēļu laukumā, ar bračku 
saskatāmies un nolemjam, ka jāpalaiž arī 
citi, kas krastā ar viegli jaušamu pozitīvu 
skaudību vērojuši mūs darbībā. Noķeru 
vēl savu tās dienas un arī visa brauciena 
kompānijas lielāko foreli (kurš gan cits, 
ja ne foreļu copes diletants) – 48 cm, un 
dodamies krastā. 
Pēc īsa brīža mūsu noenkurošanās vietā uz 
ezera laivā sēž jau citi copes baudītāji un, 
cerību pilni, atkārto metienus tajās pašās 
vietās, no kurām mēs tikko esam vilkuši 
ārā vienu pēc otras. Klusums… Vēl vairāki 
metieni – klusums… Njā… Nospriežam: 
lai arī Eldorado, tomēr arī te zivis staigā un 
ir jāmeklē. Tas pierādās nākamajās dienās, 
kad zivju koncentrācijas vietas katru reizi 
atklājās kur citur. Jā, bija daži atslēgas pun-
kti, kur tās uzturējās gandrīz vienmēr, taču 
festivāls tika organizēts katru dienu citā 
arēnā.

Kā tur palika ar līdakām?
Lai arī forele un pālija neapšaubāmi ir 
cieņpilnas un cēlas zivis, tomēr jūtu, ka 
mana līdaku mednieka sirds šo sānsoli līdz 
galam nesaprot un grib satikt arī izslavētās 
Zviedrijas mammas, jo pirms brauciena 
tieši tās lielās kātā gribējās sajust vairāk par 
visu. Tā kā arī brālim ir nosliece uz šīm plē-
soņām, nolemjam doties pāris izlūkbrau-
cienos uz lielo ezeru, kur pērn viņi vilkuši 
skaistas zaļsvārces. 
Ezers mūs sagaida ar mērenu vēju, tomēr 
laika pavēlnieks neviesmīlīgi ar pulti to 
krietni pastiprina, kad esam ar laivu un 
aprīkojumu ielaidušies ezerā iekšā. Pirmajā 
mēģinājumā līdakām veltām pusi dienas, 
meklēdami tās pa mierīgākām un seklā-
kām vietām piekrastē. 

Kādā skaistā un rāmā līcī pie paliela 
akmens uz manu rozā gumiju atsaucas 
skaista 83 cm ziemeļniece, kas arī ir tās die-
nas vienīgā cope. Ir skaidrs, ka līdaku laiks 
vēl gaidāms pēc dažām nedēļām, jo ūdens 
auksts un tās ir tikko iznārstojušas. To pie-
rāda arī pirmspēdējās dienas atgriešanās 
uz copi tepat – uz trijiem kopā 5 līdakas, no 
kurām lielākā brālim – 88 cm. Man viena 
ap pusotru kilo un lielākā 86 cm, kas vienī-
go ievērības cienīgo pretestības manevru 
veica tikai pašā sākumā. Pēc uzsēšanās tā 
līdz pašai laivai slīd kā nekustīgs baļķis. Pēc 
viņas rētām kļūst skaidrs, ka nārsts bijis 
pavisam nesen. Arī vēderi tukši, tātad tās 
vēl ir bez spēka un nav uzsākušas savus 
barošanās svētkus. Nekas. Sasveicinājies 
esmu. Citreiz.

Aļņi, brieži  
un citi meža draugi
Lai man piedod dzīvniekmīļi, bet aļņi ir tieši 
tādi, kā izskatās. Par viņu klātbūtni visur lie-
cina arī ozolzīles, kas nemaz nav ozolzīles, 
uz visām takām un ne tikai. Nu, mednieki 
sapratīs. Bet ne par to, protams, stāsts. 
Gatavojoties braucienam, lielākā pietāte 
mums bija pret mežos sastopamajiem 
lāčiem. Iepazināmies ar dažiem materiā-
liem un video, lai vismaz teorētiski zinātu, 
kas un cik skaļi tādam jāsaka sastapšanās 
brīdī. Tomēr no lāčiem tur nav ne miņas. 
Lielākais drauds ir aļņi. 
Reiz, kad visi kopīgi dodamies ar busu 
mājup no copes, no drošas sadursmes mūs 
izglābj tikai nejauša aļņa pamanīšana reta-
jos krūmos – tas, kā bezmaksas alu ierau-
dzījis deģenerāts, taisnā ceļā un pilnā ātru-
mā diedz mūsu virzienā. Mēs atšķirībā no šī 
milzīgā tēvaiņa nobremzējam, bet viņš kā 
skrien, galvu nepagriezis, tā aizskrien pāri 
ceļam un pazūd biezoknī. Tā nu nākamajās 
dienās šajā posmā krietni nometam ātru-
mu un gandrīz katru reizi tur satiekam šo 

briežu dzimtas lielāko, bet ne inteliģentāko 
pārstāvi un viņa draugus. 
Ziemeļbrieži turpretī ir krietni prognozē-
jamāki – tie parasti ir izgūlušies uz saules 
sasildītā asfalta vai blakus ceļam, izrādot 
vieglu neapmierinātību, ka kaut kas te 
stumjas cauri viņu guļamistabai, un slinki 
dodoties meža virzienā. Arī resnas peles, 
zaķi un stirnas nav nekāds retums.

Vilnis, kam Čaks Noriss  
no rīta čības var pienest
Mūsu kompānijā bija viens vīrs, kas ir pel-
nījis atsevišķu stāstu. Un tas ir koktēlnieks 
Vilnis Dipners, kurš pats joko, ka viņa 
vecums ir no astoņpadsmit līdz simtam. 
Jau labu laiku viņš iemantojis reputāciju 
mūsu copmaņu lokā kā cilvēks, kas jebkurā 
pasākumā pēdējais izslēdz gaismu. Un ne 
jau tāpēc, ka pārējie agri aizietu gulēt – 
tieši otrādi.
Šogad mūsu spiningošanas piedzīvojumi 
bija saplānoti tā, ka diezgan daudz sanāca 
iet kājām pa purvainiem un paugurainiem 
mežiem ar biezu un mīkstu sūnu segu, kas 
sagādāja smagas nopūtas jau pēc 10–15 
minūšu slāšanas pa tādu vietu ar mugurso-
mu. Un tas viss garajos zābakos un copes 
kombinezonā. Jāatzīst, ka brīžiem, kad jau 
kilometriem bijām gājuši uz ezeru, kurš nu 
tepat kaut kur ir, man gandrīz izspraucās 
ārā čīkstulis, tomēr tad, redzot, ar kādu 
enerģiju un pārliecību pa priekšu brikšņus 
lauž Vilnis, čīkstulis nokaunējās. Paņemt 
viņa somu? Es pats! Paturēt makšķeri, 
kamēr pārlēks pār akmeņiem upē? Liecies 
mierā! Kad prasām, kur ir viņa noslēpums – 
turēt līdzi par sevi uz pusi jaunākiem 
pilnbrieda staltbriežiem – Vilnis smejas, 
ka vienīgais, kas viņam dzīvē bijis grūts, ir 
bērnība. Šie purvainie daudzkilometru pār-
gājieni – pupu mizas. 
Sākotnēji Vilnim ar copi veicās ne pārāk 
labi, un bieži vien viņu varēja manīt, gai-
dot palīdzīgu roku, lai izķeksētu aizķertu 
mānekli (lai gan te pie vainas daļēji bija 
smalkie instrumenti – kopš Vilnis uzzināja, 
ka viņam rokās ielikts TAS dārgais špinis ar 
TO dārgo spoli no Japānas, viņš kļuva bijīgs 
un piesardzīgs), bet uz beigām, apguvis 
visus copē pieredzējušāko konsultantu 
padomus, viņš ar saviem lomiem ne par 
mata tiesu neatpalika no pārējiem. 
Labāku paraugu, kas raksturotu dzīves-
spara pilnu senioru, neatrast. Kad citi 
noslēguma dienā ieplānoja vieglu copi ar 
atpūtas elementiem, Vilnis uzkāpa kalnā uz 
vēl vienu neapgūtu ezeru. Tur, augšā, vēl 
bija sniegs līdz ceļiem. Kopā 18 km gājiens 
un bridiens. Gribētu redzēt, līdz kurienei 

Lai arī līdakām pievērsā-
mies pavisam maz, tomēr 
pie saviem lomiem tikām. 
Lielākās šoreiz – 83, 86 un 
88 cm. Tās bija tikko iznār-
stojušas un pavisam slā-
banas. Ja atbrauktu dažas 
nedēļas vēlāk, iespējams, 
trāpītu uz viņu uzbaro-
šanās sesiju.
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izturētu viņa vienaudzis Čaks Noriss. Tā ka 
velcēšana lai pagaida – kamēr varat, kus-
tieties! 

Pēdējās dienas izvirtības 
un 15 h iedzīšanas  
brauciens uz prāmi
Pēdējā copes dienā katram savi mērķi – 
Raivis, Jānis, Andis un nenogurdināmais 
Vilnis iet kalnos uz vēl vienu neiepazītu 
ezeru, Dzintars ar Raivi R. vēl pēdējo reizi 
laiž uz Eldorado, bet mēs ar brāli nolemjam 
dienu izbaudīt, noķerot vienu vienīgu zivi, 
kuru turpat laivā varētu iesālīt un pamielo-
ties, nosvinot skaista piedzīvojuma beigas. 
Dodamies katrs savā virzienā un vakarā 
atgriežamies katrs ar savu stāstu. 
Kalnākāpēji kopā nogājuši pie 20 km, 
augšā atraduši aizsalušu ezeru un sniegu 
līdz ceļiem, cope izpalikusi, bet vienalga lai-
mīgi kā siltu pienu sadzērušies runči. Mēs 
ar brāli visai karstajā necopes dienā pašā 
noslēgumā tomēr tiekam pie mēra forelītes 
un pilnībā izbaudām sava plāna izdošanos. 
Sazvanām Dzintaru un Raivi R. un doda-
mies palīgā atnest laivu caur mežu atpakaļ. 
Arī viņi pie zivīm tikuši, un varam doties 
ar abām laivām pāri ezeram uz māju pusi. 
Mazliet gan kavējam sarunāto grafiku – 
vēl jākārto mājiņa un mantas, jo rīt agri 
jāstartē mājup, tāpēc visu darām operatīvi. 
Ezera vidū Dzintars uzdod retorisku un 
visai nepatīkamu jautājumu: a kur ir mans 
spinings? Nākas atgriezties uz tālo ezeru 
caur purvaino mežu... Tā kā Gints vēl ir 
nenogurdināms un sprauns sportists, tad, 
neskatoties uz Dzintara iebildumiem, ka 
viņš pats vainīgs un pats ies, bračka uzsāk 
3 km sprintu zābakos pēc spininga. 
Daudz pēc noliktā laika nonākuši mājās, 
redzam, ka liela daļa saimniecības jau 
sakopta, un ar rūpju pilnā sejā mazliet slēp-
tu vainas apziņu par kavēšanos ķeramies 
klāt pie tā, kas vēl atlicis darāms. Vēlāk 

visi kopīgi paēdam gardas vakariņas, kas 
pagatavotas no dienas loma, ieraujam uz 
noslēgumu pa glāzītei un dodamies pie 
miera, jo rīt agri jāstartē – priekšā 1200 km 
ceļš līdz prāmim Somijas galvaspilsētā. 
No rīta visi sarunātajā laikā sēžam busā. 
Mierīgi stellējam augšā savu navigācijas 
aparātu, bet tas nodevīgi paziņo, ka gala-
punktā – Helsinku ostā – būsim stundu 
vēlāk, nekā vajadzētu, kas nozīmē prāmja 
nokavēšanu. Vēlreiz un vēlreiz pārbaudām 
maršrutu un galapunktu, taču saprotam, ka 
laika rezerves vietā mums izveidojies laika 
deficīts. 
Šo problēmu jeb sūdreizi pavada viens 
būtisks fakts – pirms pāris dienām, braucot 
uz copi, mums sprāga riepa. Turklāt otra 
aizmugurējā arī izrādījās pamatīgi nodilusi, 
to mājās neiedomājāmies pārbaudīt. Tāpēc 
atpakaļceļā bijām nolēmuši braukt ļoti 
prātīgi. Šoreiz ļoti prātīgi nācās pārvērst par 
iespējami prātīgi, jo stunda jāiedzen. 
Izlaidīšu visu viegla nemiera pilno stāstu 
par dienu, kas bija saistīta arī ar milzīga 
sastrēguma draudiem ap 100 km no 
Somijas galvaspilsētas (jo, šķiet, visa pilsēta 
izbraukusi uz kalnu pastai-
gām un svētdienas pieva-
karē vienā laikā atgriežas 
mājup), kā arī vērienīgiem 
remontdarbiem Helsinkos, 
kas piespieda savos tālru-
ņos ieslēgt gandrīz visas 
mums zināmās navigācijas 
aplikācijas apvedceļu mek-
lējumos, teikšu vien, ka mēs 
tomēr kā vieni no pēdējiem 
izbraucām kontroles punktu 
un iebraucām Latvijā jau 
līksmā noskaņojumā ģitāras 
pavadījumā.
Jāsaka, ka pirms brauciena 
šoferu kārtas skaitļa izloze 
izrādījās stratēģiski svarīga – 

pēdējo posmu veica cilvēks, kam visvairāk 
vajadzēja laikus nokļūt mājās, tāpēc kļūdas 
pieļaut nedrīkstēja. Jānim nākamajā rītā 
pēc atgriešanās piedzima dēls! Atļaušos 
vēlreiz sveikt ar priecīgo notikumu un 
novēlēt tētim un mammai izaudzināt kār-
tīgu vīru un kārtīgu copmani, kas pratās 
un sagaidīja savu tēvu atpakaļ dzimtenē. 
Copmanis copmani saprot!

Post scriptum
Te ir vien daži mani pieraksti un novēroju-
mi, bet mēs bijām astoņi – gandrīz katrs 
ar savām gaitām, saviem piedzīvojumiem. 
Kādā pavisam brīvā vasaras naktī salik-
šu kopā baudāmā formā arī safilmēto 
materiālu, ko varēsiet atrast manā blogā – 
manalidaka.wordpress.com. 
Vēl jāpiebilst, ka šis copes maratons man, 
pārliecinātam līdaku sabiedrotajam, sanāca 
kā romantisks sānsolis foreļu un pāliju vir-
zienā. Virzienā, par kuru manas zināšanas 
nesniedzas īpaši tālāk par veikalā pirktu 
fileju, par pāliju nemaz nerunājot. Varēju 
patiešām notestēt, cik tad stipra tā mīles-
tība pret līdakām man ir. Un sapratu – kā 
jau kārtīgam abpusējas (es ceru) mīlestības 
apburtam pārim pienākas, attālums mūsu 
attiecības ar zaļo fūriju tikai stiprināja: pir-
mais, ko gribēju pēc atgriešanās Latvijā – 
braukt tieši līdakās! 
Vai es atkārtoti piekristu šādai avantūrai? 
Viennozīmīgi! Paldies vēlreiz Raivim par šī 
piedzīvojuma uzzīmēšanu, bračkam par 
skaistu copi plecu pie pleca 8 dienu garu-
mā, visiem pārējiem par izcilu kompāniju, 
dziesmām un smiekliem un, protams, arī 
Zviedrijas dabai par skaisto uzņemšanu. 
Ceru, ka arī jūs sajutāt kaut mazu daļu no 
tās burvības, kuru stāstā un fotogrāfijā 
nemaz nav iespējams ielikt. Līdz nākamajai 
reizei! •

Iepazīstieties – 
Vilnis. 

Iespējams, aktī-
vākais un neno-
gurdināmākais 

seniors pasaulē, 
kurš mūsu ceļo-
jumā pēc noieto 

kilometru dau-
dzuma noteikti 

bija līderos.

Pēdējā dienā, lai nokļūtu uz 
noskatīto kalna ezeru un atpa-

kaļ, četri no mums veica 18 km. 
Izrādījās, ka tur vēl ir pamatīgs 

sniegs un pats ezers gandrīz 
pilnībā aizsalis. Šoreiz bija 

vien daži simboliski iemetieni, 
tomēr copes iztrūkumu pilnībā 

kompensēja pati pastaiga un 
neaizmirstamie skati.


