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Zirgus nomaina pret bitēm 
Jauks minizoodārzs ar dažādiem interesantiem putniem un dzīvniekiem
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piektdiena, 2022. gada 19. augusts

Pirms apmēram septiņiem gadiem 
“Staburagā” rakstījām par kādreizē-
jā SIA “Nelss” direktora Roberta 
Jakubovska aizraušanos ar zirgiem. 
Roberta un Vitas saimniecībā Aiz
kraukles “Lejas Bitēnos” iepriecināja 
četri zirgi, no kuriem divi zirdziņi bija 
pašu saimnieku izaudzināti un apmā-
cīti. Jau vairākus gadus Robertam ir 
cits ganāmpulks — 20 bišu saimes, 
un abi ar sievu Vitu izveidojuši jauku 
minizoodārzu, kurā ir dažādi intere-
santi putni un dzīvnieki.
GUNAS MIKASENOKAS  

TEKSTS UN FOTO

Jaunā saimniece  
no krēpēm pin bizes

“Pensija ir pietiekama, bet zirgiem bi-
ja par īsu. Ar zirgiem ir ļoti liels darbs. 
Nevar vienreiz gadā uz novada svētkiem 
iejūgt zirgu un gaidīt, ka viņš klausīs, jā-
darbojas katru dienu. Zirgi nodoti labiem 
saimniekiem, priecājamies, ka viņiem 
labi klājas,” stāsta Robets Jakubovskis. 
“Piemēram, Haribo ir Madonā, raibais 
ponijs Lexus — Salacgrīvā. Kad pēc 
Lexus atbrauca pircēja, viņai ponijs ļoti 
iepatikās. Skatījāmies, vērtējām, kāda 
būs nākamā saimniece. Kad mums atsū-
tīja fotogrāfijas, kurās no ponija garajām 
krēpēm un astes bija sapītas bizes, ļoti 
nopriecājāmies, ka viņš ir nokļuvis gādī-
gās rokās.” 

Pāva spalvas pārtop 
suvenīros 

Kad saimniecībā vēl bija zirgi, tajā pa-
rādījās arī pa kādam interesantam māj-
putnam, bet nu lauku sētā ir dzirdamas 
daudzas dažādu toņu un veidu skaņas — 
kladzināšana, buldurēšana, čivināšana, 
čiepstēšana, dūdošana, svilpšana, pēk-
šķēšana, blēšana... Kad ierodos, rumāņu 
fazāns taisa troksni, jo viņu uztrauc cie-
miņa parādīšanās, savukārt pāvs Čārlijs, 
kurš nometis asti, pazūd zem krūma, jo 
vairs nav krāšņuma, ko rādīt viesiem, 
kamēr izaugs jauna aste. Saimnieki teic, 

ka viņš ir bailīgs un kautrīgs. Reiz saim-
nieks pāvu gribēja noķert, un skaistais 
astes vēdeklis palika viņa rokās. Pāva astes 
spalvas pārtop suvenīros — kad lauku 
sētā viesojas skolēni, spalvas saņem tie, 
kas visuzmanīgāk klausījušies un nelielā 
viktorīnā pareizi atbild uz jautājumiem.

Vista kā čiekurs 
“Man ļoti patīk putni un dzīvnieki, 

patīk ar viņiem darboties,” stāsta Vita.
Apmeklējot izstādes un citus mi-

nizoodārzus gan Latvijā, gan Lietuvā un 
Igaunijā, uzmanību piesaista arvien jau-
ni putni un dzīvnieki, kurus gribētu ie-
gādāties. Piemēram, sprogaina vista, kas 
izskatās kā čiekurs, noskatīta izstādē 
Igaunijā. Čiekurpuisis jeb vistas draugs 
atceļojis no Ventspils. Bramas vistām rak-
sturīgas spalvainas kājas, kas atstāj spē-
cīgu putnu iespaidu. 

Dzeltenais fazāns, dimanta fazāns, zī-
da vistas, Saksijas bezdelīgas, Johokamas 

gailis ar vistu, sprogainie baloži, pērļu 
vistiņas, cukurvistiņas, smējējpīles, pu-
deļpīles, smējējūbeles, Ķīnas zosis, Holan-
des baltcekules, Zelta Sebraita vistas, tītars, 
cālīši, franču punduraitas, kaziņas — pat 
grūti nosaukt visu, kas apskatāms lauku 
sētā. 

Pundurauns skumst  
kā cilvēks

Dzīvnieku un putnu pasaulē gadās 
likstas un pārdzīvojumi līdzīgi kā cilvēku 
dzīvē. Vita stāsta, ka pērļu gailis žogā bija 
salauzis kāju, tādēļ viņa uzlika šinu no 
maziem kociņiem un apsēja. Mēneša 
laikā kāja sadzija, bet tagad putns piekli-
bo. Kaķene reiz nokoda baložu mammu, 
un baložu tēvs putnēnu izaudzināja viens 
pats. Pagājušajā gadā zīda gailīša sieva 
pameta cālīšus, un viņš viens pats visus 
cālīšus izvadāja un izaudzināja. Ziemā 
sasniga, dīķis vēl nebija aizsalis, krasts 
slidens, un neviens pat nepamanīja, ka 

pundurauna sieva iekrita dīķī un noslī-
ka. Pundurauns izmisīgi brēca, taču par 
vēlu. Viņš skuma vairākus mēnešus un 
nomierinājās tikai tad, kad saimnieki vi-
ņam atveda jaunu sieviņu no Lietuvas. 

Stirnas relaksē,  
bet lapsa tracina

Daudzveidīgā ganāmpulka sargs ir skais-
tā suņumeitene Džūna. Kad sētā dzīvoja 

pundurcūka, Džūnai bija liela jautrība 
un prieks ar viņu spēlēties. Tomēr pun-
durcūka aizvesta pie draudzenes uz kā-
du citu minizoo. 

Pensionārs Mufis ir ļoti mazs suņuks, 
un pēkšņi parādās arī kaķis. Kā viņi visi 
sadzīvo?  

“Ļoti labi — lielākais un spēcīgākais uz-
var, mazākais piekāpjas,” smej saimnieks.  

Kad no meža iznāk stirnas, Džūna 
relak sējas, guļ un skatās, bet, ja grib pie-
zagties lapsa, Džūna to jūt, kļūst nemie-

BAROT NEDRĪKST! “Reiz ekskursanti ar svaigu maizi pārba-
roja gailīti, un viņš neizdzīvoja. Ekskursijas lauku sētā notiek 
tikai pēc savstarpējas vienošanās,” stāsta minizoo saim-
nieks Roberts Jakubovskis. 

PATĪK SAMĪĻOT. “Bērnu intereses ir dažādas — vieniem patīk 
glaudīt suņus un kaķus, citiem trušus,” stāsta saimniece Vita 
Jakubovska, kura rokās tur truseni Čiepu.

Foto no personīgā albuma

STILIZĒTS VELOSIPĒDS ar ziediem vēsta par mājas saimnieku čaklumu, skaistuma 
izjūtu un iepriecina ikvienu ciemiņu. 

SAIME. Uz maltīti ātri vien saskrien dažādi mājputni, arī Jokohamas gailis ar 
neparasti garo asti un krāšņajām spalvām. Ar savu tērpu viņš negrib atpalikt no 
fazāna!

VASARAS ROTĀ. Roberta un Vitas Jakubovsku saimniecība Aizkraukles “Lejas Bi-
tēnos” ir vasaras ziedu un zaļumu rotā. 

PAMĒĢINIET ATDARINĀT! Lai uzzīmētu 
šīs vistas tērpu, māksliniekam būtu 
krietni jānopūlas. Bet Zelta Sebraita 
vistai to visu dāvinājusi daba. 

SKAISTULE. Šīs zīda vistas lepnums ir 
sniegbalti pūkainais tērps, un viņa prot to 
saglabāt tīru.


