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Agrita Blumberga

Laucienes pagasta Pļavās ik-
dienu kopā ar trim zirgiem aiz-
vada Juris Ābols. Viņš atzīst, ka 
zirgs ir bara dzīvnieks, līdz ar to 
saimniekam jākļūst par barvedi. 
Tas ir pakāpenisks process, kura 
laikā jābūt pietiekami stingram, 
bet vienlaikus mīlošam. Tikai 
tad, ja šīs abas lietas būs līdzsva-
rā, saimnieks un zirgs būs spējīgi 
saprasties no pusvārda un dar-
boties kā labs pulksteņa mehā-
nisms.

«Bērnībā sapņoju kļūt par jūrnie-
ku. Pieaugot piepildīju sapni — pa-
beidzu Liepājas jūrniecības koledžu 
un dienēju Jūras spēkos, taču drīz 
vien sapratu, ka tas ilgās prombūt-
nes dēļ nav domāts man. Atgriezos 
no pēdējā reisa un ieliku internetā 
sludinājumu, ka meklēju darbu pie 
zirgiem. Pēc mēneša sāku strādāt 
Ventspils novadā. Kopējs tīrīja un 
baroja zirgus, savukārt es trenēju 
jaunos kumeliņus, mācīju iet pie pa-
vadas un asistēju veterinārārstam. 
Rūpējos par 50 zirgiem, un bieži vien 
kāds no tiem savainojās. Reiz, kad 
zirgs bija satraumējies, viņam divas 
nedēļas katru dienu vēnā bija jālaiž 
zāles. Veterinārārsts to uzticēja darīt 
man. Teicu: «Labi, parādi, kā tas jā-
dara, izdarīšu!» Tā bija ļoti noderīga 
pieredze. Diemžēl šobrīd zirgaudzē-
tava ir bankrotējusi un vairs neeksis-
tē,» atklāj Juris Ābols.
Sapņi, kas piepildās

Vērtīgu pieredzi darbā ar zirgiem 
viņš ieguva arī Nīderlandē, Vācijā un 
Zviedrijā, taču savu pirmo zirgu — 
Dzērvi satika, strādājot Ventspilī. 
«Dzērvi pirmo reizi redzēju tad, kad 
viņa bija dažas stundas veca. Pats iz-
domāju vārdu, bet tad vēl nezināju, 
ka viņa kādreiz būs manējā. Vecie 
treneri man teica, lai nepieķeros sve-
šam zirgam, taču neklausīju un pie-
ķēros. Aizbraucām uz sacensībām, 
uzvarējām, bet pēc uzvaras sekoja 
smags trieciens — zirgu pārdeva. Tā 
ir skarbā realitāte, ar ko zirgu trene-
riem ir jārēķinās — agrāk vai vēlāk 
zirgi tiek pārdoti un no tiem ir jāšķi-
ras,» ar nožēlu teic Juris. Drīz vien 
viņš izlēma, ka nākotnē vēlēsies pats 
savu zirgu. Nu viņa sapnis ir piepildī-
jies — Dzērve pie Jura dzīvo jau de-
viņus gadus, Maršals divus un Glās-
ma — gadu.

Juris ir apguvis arī zirgu kalē-
ja amatu un agrāk nodarbojās ar 
jaunzirgu iejāšanu. Tas ir bīstams 
darbs, kurā visai viegli iespējams 
savainoties. Viņš ir iejājis aptuveni 
100 jaunzirgu — no spēcīgām trau-
mām izvairījies, bet no sasitumiem 
tik viegli izvairīties nav iespējams. 
Uzsākot darbu Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienestā, Juris šai 
nodarbei pielika punktu. «Man vēl 
jāiejāj Maršals, taču ar to vairs neno-
darbojos. Kalēja amatu gan turpinu 
apgūt. No Amerikas bija atbraucis 
ļoti labs aroda pratējs un divu dienu 
garumā Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē vadīja semināru, bet 
Latvijā īsti nav skolas, kur to varē-
tu apgūt. Kad strādāju Ventspilī, 
pie mums brauca zirgu kalējs, kurš 
mani iepazīstināja ar šo jomu, bet tas 
ir diezgan sarežģīts process. Kalēja 
pienākumos ietilpst nagu apkope, 
apgriešana un apkalšana. Nav tā, 

Ciemos pie Dzērves, Glāsmas un Maršala

ka, desmit zirgiem nogriežot nagus, 
amats ir rokā — katram zirgam ir at-
šķirīga nagu forma. Pie tā, lai zirgs 
būtu mierīgs, jāstrādā īpašniekam — 
jāmāca nesatraukties, ja tiek pacelta 
kāja un nogriezti nagi. Tas nav sāpīgs 
process un diskomfortu nesagādā, 
bet, ja zirgi pie tā nav radināti, tie 
mēdz pretoties,» atklāj Juris.
Rakstura izkopšana prasa laiku

Arī Dzērve pēc rakstura ir strau-
ja un enerģiska, taču Jurim ar viņu 
izveidojusies spēcīga saikne, un abi 
saprotas no pusvārda. Viņš atzīst, 
ka dzīve ar trim zirgiem ir tieši tas, 
kas vajadzīgs, — ja zirgu būtu vairāk, 
rastos grūtības tos apmācīt un uzma-
nīt. «Tagad Dzērve mierīgi soļo, bet 
mēs ar ratiem esam braukuši arī pa 
grāvjiem. Rakstura izkopšana prasa 
laiku — šobrīd varam baudīt darba 
augļus. Tas ir pakāpenisks process — 
katra lieta papildina nākamo. Zirgs 
ir bara dzīvnieks, līdz ar to saimnie-
kam jābūt barvedim. Saimniekam 
jāprot būt stingram, bet vienlaikus 
mīlošam. Bez mīlestības nekas nesa-
nāks — zirgs var mehāniski izpildīt 
pavēles, bet tādā gadījumā neveido-
sies saikne. Savukārt, ja trūkst stin-
grības, zirgs, tāpat kā cilvēkbērns, 
suns vai kaķis, jutīs, ka var apcelt 
otru. Man ļoti reti sanāk pacelt balsi 
uz zirgiem, katrs zinam savu vietu — 
esam kā labs pulksteņa mehānisms.

Kad dzīvoju Talsos, ar Dzērvi iz-
jājām pa pilsētu. Pie luksofora satiku 
pazīstamu čigānu, un, stāvot pie sar-
kanās gaismas, pasmējāmies — nu, 
kurš tad ātrāk — zirgs vai mašīna? 
Tā, ka neviens no malas to nevar re-
dzēt, nedaudz uzkurināju Dzērvi un 
pie zaļās gaismas pilnos auļos aizlai-
dām. Pēc tam man zvanīja čigāns un 
teica: tev no muguras šķīda dzirkste-
les,» smejas Juris.

Lai arī cik laba saskaņa vai kon-
takts saimniekam ir ar savu zirgu, tas 
tomēr ir dzīvnieks, tāpēc saimnieks 
nedrīkst zaudēt modrību. «Brīdī, kad 
nopirku Dzērvi, strādāju Ventspilī. 
Katru reizi, kad gāju uz aploku pie 
citiem jājamzirgiem, iedevu Dzērvei 
maizīti vai cukurgraudiņu. Kādu rei-
zi, kad man nekā nebija līdzi, Dzērve 
atskrēja, redzēja, ka neko nedošu, un 
ar zobiem iekampa man krūtīs. Es no 
visa spēka viņai iesitu pa muguru — 
sapratu, ka tas konkrētajā mirklī ir 
nepieciešams. Viņa apcirtās, aizskrē-
ja, bet vairs tā nav darījusi. Varu vi-

ņai mutē bāzt rokas un zinu, ka viņa 
nekodīs. Bieži vien zirgu īpašnieki 
nesaprot, ka ir vajadzīga arī stingrī-
ba. Dzērve zina, ka esmu barvedis un 
būšu taisnīgs, bet, ja vajadzēs sadot 
pa ribām, sadošu,» neslēpj Juris.
Izbaudot senatnes garšu

Šoziem viņš interesentiem sāka 
piedāvāt iespēju izbraukt ar kama-
nām. Juris atzīst, ka atsaucība ir 
liela. Īpašs prieks par to ir maziem 
bērniem un vecākiem cilvēkiem, kuri 
bērnībā braukuši ar kamanām un 
vairs necerēja, ka to kādreiz piedzī-
vos. «Vasarā kamanas nomaina rati. 
Iedzīvotāju izbrīns, ieraugot zirgu 
pilsētā, ir liels. Vēlēšanu dienā aiz-
jāju ar zirgu līdz Talsu 2. vidusskolai 
un piesēju pie kāpnēm. Esmu pil-
sētnieks divās paaudzēs — uzaugu 
Talsu centrā, taču man vienīgajam 
ģimenē jau no bērnības ir tieksme 
pēc laukiem. Protams, pilsētā ir savi 
plusi, bet man patīk, kā mana dzīve 
izskatās šobrīd. Ziemassvētkos pali-
ka trīs gadi, kopš dzīvoju Pļavās.

Uz mežu braucu diezgan bie-
ži — esmu pieradis pie šīs vietas, 
bet joprojām to ļoti novērtēju. Ir 
maz cilvēku, kuri piedāvā iespē-
ju izbraukt ar kamanām. Man tas 
vienmēr ir licies kaut kas valdzi-
nošs un interesants. Šādi kādreiz 
brauca uz veikalu, baznīcu, skolu, 
un tas bija vienīgais transporta lī-
dzeklis. Tas ir tas, ko es gribēju pa-

rādīt šai paaudzei. Mans kaimiņš, 
kuram ir vairāk nekā 90 gadu, mani 
apmācīja apstrādāt zemi. Protams, 
vienkāršāk to būtu izdarīt ar trak-
toru, bet vēlos izbaudīt senatnes 
garšu. Var pienākt laiks, kad vairs 
nebūs, kam paprasīt padomu, tā-
pēc cenšos apgūt visu, kamēr vēl 
varu. Mācos kopā ar zirgiem,» uz-
sver Juris.

Juris kopā ar Dzērvi (no 
kreisās), Glāsmu (vidū), Mar-
šalu un kucīti Roksiju.

«Rakstura izkopšana prasa 
laiku — tas ir pakāpenisks pro-
cess,» skaidro Juris Ābols.

Daiņa Kārkluvalka foto

Izbraucot ar kamanām, rodas brīnumaina sajūta, kas palīdz 
ieraudzīt un novērtēt apkārtējās dabas skaistumu.
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Neskatoties uz to, ka ziema tu-

vojas beigām, dzīvnieku patvers-
mē «Ausma» mītošās radībiņas 
vēl aizvien cer saņemt siltumu, ko 
sniegt spēj tikai gādīgs un mīlošs 
saimnieks. Šoreiz iepazināmies 
ar četriem rotaļīgiem suņukiem.

 Lakijs ir tikai astoņus mē-
nešus vecs, bet jau kādu laiku 
uzturas patversmē. Viņš mūs 
sagaida ar sirsnīgu skatienu un 
vārdos neizteiktu vēlmi kādu 
dienu doties uz jaunu mājvietu.

 Suņuks dzimis aizvadī-
tā ga da maijā un patversmē 
nonācis saimnieku dzīves 
vietas maiņas dēļ. Viņš ir gan 
čipēts, gan potēts.

 Suņuks Tikko apveltīts 
ar gaišu spalvu un labestī-
gām acīm. Viņš labprāt rastu 
mājvietu pie cilvēkiem, kuri 
gatavi reizi pa reizei parota-
ļāties un veltīt suņukam ne-
dalītu uzmanību.

 Jau vairāk nekā pusga
du patversmē uzturas Še-
rifs — viņš ir labestīgs, ro-
taļīgs un sniegs visu savu 
mīlestību cilvēkiem, kuri būs 
gatavi par viņu parūpēties.


