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Pārsteigumu notikums “Ar 
sirdi Grobiņā!” šogad sākās 
nakts melnumā. Piektdienas 
vēlā vakarā gan grobiņnieki, 
gan viesi devās pastaigā pa 
Lielo ielu, kur varēja apskatīt 
piecus krāšņus un skanīgus 
vides objektus, saistītus ar 
pilsētas vēsturi un šodienu. 
Sestdien, 29. maijā, pārsteigu-
mi turpinājās saules gaismā 
un siltumā. “Beidzot atkal 
dzīvība!” priecājās svētku 
apmeklētāji.

Cenšas  
skaistumu vairot

Tirdziņš Dzērves laukumā 
bija liels notikums mājražotā-
jiem, kuri nocietušies pēc sa-
tikšanās ar pircējiem. Birzmaļu 
medus našķu ražotājs Jānis Els-
berģis teica, ka svētki ir izdevu-
šies: “Medus izpirkts, palicis tikai 
meža ziedu vākums. Cerēsim, 
ka pietiks līdz jaunam medum.” 
Bites esot pārziemojušas labi, 
tikai tagad tām strādāt traucē 
laika apstākļi – ir auksti. “Biju-
ši gadi, kad šai laikā sen esmu 
jauno medu izsviedis. Pašlaik pat 
nezinu, varbūt uz Jāņiem izdo-
sies,” stāstīja bitenieks.

Viņam neesot bijis nekādu 
incidentu par nelaikā nomig-
lotiem laukiem, noteikumus 
lauksaimnieki ievērojot, taču 
šogad šķiet, ka tiešām miglojot 
par traku. “Man Rolavas pusē ir 
daudz lielsaimnieku, kas miglo 
izteikti daudz. Divu nedēļu laikā 
uz labības ir trīs reizes miglotājs 
bijis. Vardītes un ezīši ir pazudu-
ši,” ievērojis J. Elsberģis..

Svētki citādi, bet prieks vēl lielāks

Sigita no Vērgales tirgoja stā-
dus. Ģimene pirms trim gadiem 
pārcēlusies uz laukiem no Liepā-
jas un iekopj piemājas dārziņu. 
“Cenšamies skaistumu vairot, au-
dzējam un dalāmies,” viņa teica. 
Daudzi pilsētnieki tagad gribot 
prom no vīrusiem un dūmiem, 
meklējot māju laukos, kur svaigs 
gaiss un uzreiz atveras otrā elpa. 
“Laikam jau lielākā daļa savus 
dārzus iekopuši un par skaistumu 
parūpējušies. Cilvēki vairāk vēlē-
jās tādus ekskluzīvākus augus, 
piemēram, mežliliju, lakšus, snie-
ga rozes,” par izvēlēm tirdziņā 
pastāstīja Sigita.

Starp svētku pārsteigumiem 
bija arī daudzie mazie koncerti, pa 
ielām braucoši muzikālie numuri 
un mākslinieku plenērs, kura iz-
stādi vakarpusē varēja aplūkot.

Laivas uz izķeršanu
Mazākajiem svētku apmek-

lētājiem bija daudz līksmības, jo 
pilsdrupu apkaimē ik uz soļa va-
rēja satikt mīlīgus pasaku tēlus, 
kuri iesaistīja rotaļās. Grobiņnieces 
Zaiga un Elīna ar bērniem izbau-
dīja svētkus. “Protams, ir svētku 
sajūta,” teica Zaiga. “Pēdējos divus 

gadus svētki notiek citādi nekā 
agrāk. Ir labi arī tā, kā ir šobrīd. 
Noskatījāmies koncertu, dejas, 
bērni izgājuši skaistās pasaku tēlu 
spēles.” “Ir ko darīt, Grobiņa vien-
mēr padomā, lai cilvēkiem ir gan 
vietējiem, gan no malām iespējas 
izbaudīt svētkus,” atzina Elīna.

Tikko no Liepājas bija ieradu-
šies Gunta un Gatis ar atvasēm 
Montu un Danielu. “Nolēmām pa-
skatīties, kas te labs ir. Pagaidām 
Liepājā nav nekā,” teica ģimene. 
Ja vien esot pieejamas kādas 
izklaides, viņi vienmēr kopā ar 
bērniem braucot tās piedzīvot.

Izmantojot silto un sauso 
laiku, milzīga interese bija par 
ūdenspriekiem Ālandē. Gribētāji 
pamēģināt izbraukt ar laivu vai 
SUP dēli, pavizināties ar trosē 
iekārtu pūsli stāvēja rindā. “Tir-
dziņš izstaigāts, tagad laivas uz 
izķeršanu,” teica “Krastiņu laivu” 
pārstāve Baiba Baumane. Esot 
bijis vērts piekrist piedāvājumam 
padarboties svētkos, jo lielākā 
daļa ir cilvēki, kas pirmoreiz 
grib pamēģināt. “Jautā, kur var 
laivas dabūt, lai vasarā varētu 
pamēģināt tālākus braucienus. 
Malā brauc ar slapjām biksēm vai 

slapju muguru, bet smaidīdami,” 
priecājās Baiba.

Daudz bērnu izmēģināja 
laivošanas priekus, arī Mikaēla 
kopā ar tēti Ariku. “Patika!” sau-
ca meitene, auksti nemaz neesot 
bijis. “Grobiņa ir noorganizējusi 
labu pasākumu gan pieauguša-
jiem, gan mazajiem,” teica Ariks. 
“Patika ļoti. Plānojam kādreiz da-
būt laiviņas uz īri, ir āķis lūpā.”

Pamatos –  
nevienas plaisiņas

Tikai attālināti vērojams bija 
vēl kāds nozīmīgs notikums – 
grāmatas “Skolas sirdspuksti. Vi-
dējai izglītībai Grobiņā 70” atvēr-
šana. Zentas Mauriņas Grobiņas 
novada vidusskolas absolventu 
jubilejas salidojums šogad nevar 
notikt, taču skolas kādreizējās 
audzēknes – vidusskolas bibliote-
kāre Ilona Toropova un Grobiņas 
novada domes sabiedrisko attie-
cību speciāliste Kristīne Pastore 
uzrakstījušas grāmatu.

I. Toropova daudzu gadu ga-
rumā apkopojusi skolas vēsturi 
– gan notikumus, gan atmiņu 
stāstus, kā arī vākusi kopā fo-
toarhīvu, kas tagad lieliski no-

derējis. K. Pastore lūgusi absol-
ventus dalīties gan priecīgos un 
iedvesmojošos, gan arī skumjākos 
atgadījumos, kas spilgti palikuši 
Grobiņas skolēnu atmiņās, ļaujot 
uzburt precīzu laikmeta ainu.  

“Balstoties uz Egila Juceviča 
grāmatu un vēsturnieku apgal-
voto, 1560. gadā šeit bija pirmā 
skola Kurzemē. Mēs ar to ļoti va-
ram lepoties,” teica I. Toropova. 
“Grobiņnieki bija nolēmuši, ka jā-
uzceļ sava skola, un 1929. gada 
6. janvārī  notika vecās skolas 
iesvētīšana. Taču vidējā izglītība 
šeit sākās ar 50. gadiem.”

Tieši ar tā laika absolventiem 
sākās dalīšanās atmiņās, kuras 
lasāmas arī jaunajā izdevumā. 
Sarmīte Freimane mācījusies lai-
kā, kad rakstīja ar tinti un spal-
vaskātu, taču nekad somā tinte 
neesot izlijusi. Kazimirs Dzieva 
lepojās, ka skolas vecās ēkas 
pamatos joprojām nav nevienas 
plaisiņas. Uzzinājuši, ka vajag celt 
jauno skolu, daži zēni pameta dar-
bu kolhozā. Braukuši pa laukiem 
un veduši akmeņus jaunās skolas 
pamatiem. “Man sirdī ir prieks 
katru reizi, kad atnāku uz savu 
bijušo skolu,” teica absolvents.w

“Šodien ir izcili labi,” tirdziņā atzina Birzmaļu medus 
našķu ražotāji Jānis un Linda Elsberģi. “Cilvēki laikam ir 
noilgojušies pēc pasākumiem, apmeklējums ir ļoti liels.”

Jaunajā Paula ielā pat trīs reizes varēja satikt pašu 
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Rotaļas ar pasaku tēliem iepriecināja jaunāko paaudzi. Daudzi gribēja ar lielajām dzīva-
jām lellēm nofotografēties.

Gan pieaugušie, gan bērni izmēģināja visu, kas peld pa 
ūdeni. Daudziem tā bija pirmā reize laivā.


