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7. LAPPUSE

FOTOSTĀSTS

Blakus Baltās kāpas apskatei ierīkotajam stāvlaukumam redzams arī «Ģipkas līču» zirgu ganāmpulks. Rumaki apskatāmi gan 
drošā attālumā, gan pieejami izjādēm pa jūras krastu. Ja pašizolācijai izvēlaties Balto kāpu vai citas apskates vietas, arī tajās ai-
cinām pieturēties pie latviešiem jau tāpat tuvā principa — tālāk no citiem.

Andra Kārkluvalka teksts
Daiņa Kārkluvalka foto

Latvija, iespējams, ir pasaulē labākā valsts pašizolācijai. Teju viss radīts, lai mēs nesatiktu cits citu arī ārpus četrām sienām — mums ir gan mežu masīvi un 
nebeidzama jūrmala, gan mazpilsētas, kur arī bez ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas citus cilvēkus satikt ir izaicinājums. Pašu veselībai par labu iesakām sociālo 
distancēšanos īstenot dabā, piemēram, Baltajā kāpā.

 Nepilnu kilomet-
ru garā pastaigu taka 
sākas pie speciāli iz-
būvēta stāvlaukuma 
«Rojas—Kolkas» ceļa 
malā un pa koka lai-
pām un īsākām un 
garākām kāpnēm ļauj 
iepazīt pirms tūk-
stošiem gadu vēju 
sapūsto kāpu šķērs-
griezumā. Šā šķēluma 
autori ir mūsu priekš-
teči, kuri 19. gadsimta 
vidū caur senās kāpas 
valni izraka kanālu aiz 
kāpas esošā Pūrciema 
ezera nosusināšanai.

Laika gaitā Pilsupe kanāla krastos iegrauzusi pati savu ceļu, 
un nezinātājs nepateiks, ka to tikai pirms četrām piecām paau-
dzēm radījis cilvēks.

 Baltās kāpas atsegumā 
atrastas akmens laikmeta 
zvejnieku apmetnes pēdas. 
Savukārt no tūristu takas loka 
uz jūras pusi atrodas Ģipka un 
Pūrciems, kur zvejniekus jau 
sen nomainījuši vasarnieki. 
Pūrciema vienā malā apska-
tāms šai pusē rets objekts — 
vairākus desmitus metrus pla-
ta un gandrīz 200 metrus gara 
vēju izpūsta un zāles neapau-
gusi kāpas daļa meža vidū.

Dabas brīnumu entuziastiem 
ieteicams soļus likt lēnāk un 
acis atvērt plašāk — Pilsupes 
iztekas tuvumā apskatāmi Lat-
vijā aizsargājamie staipekņi.

Tilts, kas savieno Pūrciemu un Ģipku, ļauj ne tikai apskatīt 
abus ciemus, bet, nesaslapinot kājas, apskatīt Pilsupes grīvas 
abus krastus, kā arī doties garākā gājienā vai nu Rojas (nepilni 
15 km) vai Kolkas (ap 20 km) virzienā. Kolkas virzienā gan jārē-
ķinās arī ar Melnsilupes šķērsošanu, bet pa ceļam apskatāms arī 
Ēvažu stāvkrasts.


