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Mazi lēcieni plašajā vīna pasaulē
 “Tādēļ vīns pašreiz vēl ir 

tūrisma produkts,” secinājis 
Martins. Viņš novērojis ten-
denci vietējo cilvēku uzskatos, 
ka mūsu Latvijas vīni nekam 
neder, varbūt nedaudz ten-
denci pamainījis kovida laiks: 
cilvēki meklēja laukus, mieru, 
klusumu un tad pievērsa uz-
manību vietējiem ražojumiem.  
“Es domāju, ka Latvijas vīni 
kļūst arvien labāki. Piedāvā-
jums ir plašs, garšu izvēle arī, 
jo Latvijā ir desmitiem vīna 
darītavu. Taču cilvēkiem būtu 
jāsaprot, ka vietējie produkti 
vēl attīstās. Ja cilvēki izvēlētos 
vietējo preci, lepotos un sāktu 
uzskatīt, ka mūsu ir pats labā-
kais, attīstība notiktu daudz 
ātrāk. Nekas uz priekšu neno-
tiks, ja visu pirksim lielveika-
los,” pauž Martins. “Pat ja maz-
pilsētā atveras kāda kafejnīca 
vai restorāns, tendence ir dot 
ārzemnieciskus nosaukumus. 
Kāpēc nevarētu būt, piemēram, 
“Omītes maiznīca”? Tas nozīmē, 
ka vēl savu preci neesam gatavi 
izvēlēties.”  

Par vīnogām  
vēl zina maz

“Sākot audzēt vīnogas, to-
mēr sapratām, ka ogas tādos 
daudzumos mums neizdosies 
pārdot. Cenās starp vietējām 
vīnogām un ievestajām vēl jop-
rojām ir lielas atšķirības. Tām 
būtu jāmaksā aptuveni piecas 
reizes vairāk nekā ievestajām – 
ap pieciem eiro par kilogramu. 
Cilvēkiem pirktspēja ir zema,” 
secinājis Martins. “Vīnogām kā 
kultūraugam vēl pie mums nav 
tādas vērtības – tās ir ceļā uz 
to. Līdzīgi kā bija ar zemenēm, 
kuras tagad cilvēki novērtē – ir 
gatavi maksāt piecus eiro par 
kilogramu, bet – lai ir vietējās. 
Kad kādreiz daudzi audzēja 
un arī ieveda zemenes, tirgū 
cena nokritās uz 40 līdz 50 
santīmiem par kilogramu. Ja 
varēja pārdot par eiro, tad jau 
tas skaitījās ļoti labi.” Turklāt 
cilvēki vairumā gadījumu vēl 
nav iepazinuši vietējo ogu labās 
īpašības un atšķirības no ie-
vestajām. Latvijā audzētās ogas 
ir izturīgākas. Tās ir izmēros 
mazākas, bet vērtīgākas – kau-
liņos un gļotās, kas mūsējām ir 
izteiktākā rakstura pazīme, ir 
tā vislielākā garšas un smar-
žas buķete. Un vīna darīšana ir 
veids, kā vīnogu labās īpašības, 
garšu un smaržu saglabāt mak-
simāli ilgi,” paskaidro vīndaris.  
“Vīnogu ražu mēra ne tikai ton-
nās, bet arī ogās esošajā cuku-
ra daudzumā,” atklāj Martins. 
“Vīns būs un taps arī šogad,” 
viņš saka. Par ražu šogad nav 

varējuši sūdzēties, lai gan pauž, 
ka varējis būt vairāk cukura, 
kam ir svarīga nozīme vīna 
darīšanā. Raža ļoti atkarīga 
no laika apstākļiem, bet viņš 
ir pārliecinājies, ka Latvijā var 
izaudzēt gana kvalitatīvas vīn-
ogas. Cik daudz vīnogulāju ir 
viņa dārzā? Martins rēķina, ka 
ap 500, kopumā sešas šķirnes, 
no kurām mācās ražot trīs veidu 
vīnus. No lauka varot novākt ap 
divām tonnām vīnogu. “Varētu 
jau mērīt, cik no katra vīnkoka 
iegūstam, bet mums vissvarī-
gākais ir, lai tie ir veseli,” pauž 
vīndaris.w

Lai arī uzkrāta daudzu gadu pieredze, tomēr procesam ir jāseko līdzi, lai viss notiktu 
un sanāktu pareizi, tādēļ Martins Samms uzsver, ka vīna darīšanu joprojām mācās.

ĢIRTA GERTSONA FOTO

BALTIJAS VALSTU 
VĪNU KONKURSA 
MŪSPUSES 
LAUREĀTI
l Sauso augļu un ogu 

baltvīnu klasē:
1. vieta “Aizputes vīna 
darītava” / “Rabarberu 
sausais” (2020. gads).

l Pussauso augļu un ogu 
baltvīnu klasē:
3. vieta “Durbes veltes” 
/ rabarberu-zemeņu vīns 
(2021. gads). 

l Dzirkstošo (ar tradicio-
nālo metodi) augļu un 
ogu vīnu klasē:
1. vieta: Martins Samms 
“Mednieki” / 
“Dzirkstošais ābolu vīns” 
(2019. gads). 

l Pussauso augļu un ogu 
sarkanvīnu klasē:
3. vieta – “Durbes 
veltes” / “Dzērveņu vīns” 
(2020. gads). 

Vīnogu ražu mēra pēc 
diviem kritērijiem – svara 
un cukura daudzuma ogās.

Sammu ģimenes 
vīnogulāju laukā ir 

ap 500 ražojošu vīnkoku. 
Lai rudenī ogas nolasītu, 

notiek vairāku dienu talkas. 

l LIENE KUPIČA

Pirms mēneša “Kurzemes 
Vārds” rakstīja, ka meliorā-
cijas akas dēļ ir iebrukusi 
autoceļa “Tadaiķi–Māķi–
Krisberģi” mala. Pagājušās 
nedēļas nogalē uz šī paša 
ceļa, tikai pārsimt metru 
no iepriekšminētās vietas, 
brauktuves labajā pusē bija 
redzams, ka grants segumā 
sadurti kārklu zari, kuros 

karājas oranža atstarojoša 
veste. 

24. septembrī, saņemot ie-
dzīvotāju ziņojumu, uzņēmu-
ma “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) 
speciālisti apsekojuši norādīto 
vietu un konstatējuši, ka brauk-
tuvē izveidojusies bedre, kas ir 
pilna ar ūdeni. “Noskaidrots, ka 
bedre izveidojusies, naska bebra 
dēļ – dzīvnieks ceļa konstrukcijā 
bija izracis alas,” norāda LVC 
Komunikācijas nodaļas vadītāja 

Anna Kononova. 
Laikraksts noskaidroja, ka 

uzņēmuma “Latvijas autoceļu 
uzturētājs” darbinieki tajā pašā 
dienā defektu likvidējuši. Bet, 
ņemot vērā piektdienā nolijušo 
ievērojamo nokrišņu daudzu-
mu, satiksmi ceļa labajā joslā 
uzreiz vēl neatjaunoja, jo trans-
portlīdzekļi varēja iestigt svaigi 
uzbērtajā grants kārtā. Šobrīd 
satiksme ir atjaunota visa ceļa 
platumā.w

Bebrs uzrok grants ceļu


