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l LINDA KILEVICA

Ziemupē šoruden ceļ godā 
vienu no pirmskara gadu tra-
dīcijām – tolaik ieviesto un 
labi apmeklēto gadatirgu. 
“KulTūrBodes”, senlietu krā-
tuves “Jūras māja”, Ziemupes 
tautas nama un bibliotēkas 
kopīgi rīkotais “Gadatirgus 
ar piedevām” 25. septembrī 
pulcēja gan tirgotājus, gan 
viesus.

Tautas nama vadītāja Daina 
Vītola pastāsta, ka pirms Otrā 
pasaules kara septembra otra-
jā ceturtdienā Ziemupē rīkots 
gadatirgus. “KulTūrBodes” pār-
stāve Daina Vanaga vecos “Kur-
zemes Vārda” numuros izlasījusi, 
ka 30. gados Ziemupē bijis kul-
tūras dzīves uzplaukums. Pār-

būvējot muižas magazīnas klēti, 
uzcelts tautas nams. Noticis ne 
tikai septembra gadatirgus, bet 
oktobrī rīkoti grāmatu svētki un 
februārī – kultūras nedēļa.

“Tirgotāju skaits nebija liels 
– 15, bet pietiekams,” saka D. Va-
naga. “Ziemupes centrā viņi ie-
kļāvās ļoti organiski. Bija gan 
praktiskas lietas, kā naži, kapļi 
un siltas zeķes ziemai, tā arī da-
bas veltes un tas, ko no tām var 
pagatavot – sukādes un sīrupi. 
Arī “KulTūrBode” izgāja ārā ar 
savu piedāvājumu. Bija forša un 
daudzveidīga atmosfēra.” 

Gadatirgus apmeklētājus 
izklaidēja grupa “Brekšupekši”, 
šeit varēja samīļot un sabužināt 
kanisterapijas suņus no “Canis 
Group Liepāja”. Būdams vietējais, 
tepat no “Rūķupes”, pie maza-

jiem gadatirgus dalībniekiem 
ieradās Ziemassvētku vecītis. 
Jelgavnieks Jānis Kalniņš, kura 
darbu izstāde skatāma Ziemupē, 
gleznoja “Jūras māju” un apkārt-
nes ainavas. Kļavu ģimene no 
Tāšiem bija atvedusi simtiem 
ķirbju un vārīja gardu ķirbja 
zupu. 

“Pašiem prieks un apmek-
lētājiem arī,” skan D. Vītolas 
rezumējums. “Šis bija tirgus arī 
dvēselei.” Vietējie uzreiz jautā-
juši, vai gadatirgu rīkos arī nā-
kamgad. “Jau biju runājusi ar 
tirgotājiem, tāpēc atbildēju – jā, 
būs,” atklāj D. Vanaga. “Nākotnē 
tie varētu būt vietējās kopienas 
svētki. Svarīgi saglabāt satik-
šanās sajūtu un to, ka visi kopā 
varam darboties –sevi parādīt 
un citus iepazīt.”w

Rudens gadatirgus priekam un dvēselei

“Gadatirgus ar piedevām” Ziemupes centrā ienesis jaunu dzīvību, šo tradīciju iecerēts 
turpināt. DAINAS VANAGAS FOTO

l LIENE KUPIČA

Septembra beigās Rucavā 
apvienoti trīs nozīmīgi noti-
kumi – Baltu vienības dienas 
svinēšana, Ražas svētki un 
vietējās lauku kapelas “Pau-
rupīte” apaļā jubileja. 

“Paurupīte” izveidota 2001. 
gadā, kad Rucavā pirmo reizi 
notika ārzemju latviešu no-
metne “3X3”. Rucavas kultū-
ras nama vadītāja Staņislava 
Skudiķe teic, ka kapelas idejas 
autori bija tautas muzikants 
Pūķu Jānis un kultūras darbi-
nieks Imants Pričins. Viņuprāt, 
Rucavā bija nepieciešama muzi-
kāla apvienība, kas spēlētu un 
popularizētu tautas mūziku un 
vietējo kultūras, folkloras man-
tojumu. Šo 20 gadu laikā kapela 
ieguvusi plašu atpazīstamību, 
kuplinājusi pasākumus ne tikai 
Liepājas apkaimē un daudzviet 
Latvijā, bet arī piedalījusies kul-

Rucavas kapela “Paurupīte” nosvin 20. jubileju

Kad rucavniekiem pajautā, kas ir Rucavas atpazīstamības zīme, visbiežāk viņi min 
“Paurupīti” un tās lustīgo latviešu mūziku. FOTO – PUBLICITĀTES FOTO NO RUCAVA.LV
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Rīgas Nacionālajā zoolo-
ģiskajā dārzā notiks konkurss 
“Latvijas lielākā ķirbja čem-
pionāts”. Ķirbjus konkursam 
liepājnieki un Dienvidkurze-
mes novada iedzīvotāji var 
pieteikt līdz 12. oktobrim, 
nosūtot rīkotājiem ķirbja 
apkārtmēru gan horizontāli, 
gan vertikāli, kā arī dižogas 
atrašanās vietu.

Iepriekšējos gadus ar diez-
gan labiem panākumiem čem-
pionātā startējuši arī audzētāji 
no mūspuses. Konkursā starp 
finālistiem bijuši Jekstu ģimenes 
Nīcas pagastā izaudzētie ķirbji. 
To audzēšana ģimenei ir kļuvusi 
par interesantu hobiju. 2019. gadā 
viņu ķirbis starp pieteiktajiem 
un konkursa finālā izvirzītajiem 

bija septītais smagākais. Pirmajā 
gadā, kad piedalījušies, viņiem 
bija 105 kilogramus smags ķirbis, 
kas tika finālā, iegūstot 5. vietu.

“Šogad arī ir doma piedalī-
ties, bet tas vēl nav izdarīts, jo 
nedēļas nogalē novācām ražu, 
vēl nezinām, cik smagi tie ir,” 
laikrakstam sacīja Līga Jekste.

Konkursu 16. gadu rīko vei-
kalu tīkls “Maxima”. 

Par iekļūšanu finālā vi-
sus pretendentus organizato-
ri informēs līdz 15. oktobrim.  
Pēc konkursa izaudzētie ķirbji 
nonāks zooloģiskā dārza dzīv-
nieku maltīšu papildināšanā.  
Līdz šim konkursā lielākais ķirbis 
svēris 574 kilogramus, to 2018. 
gadā izaudzēja Kuldīgas nova-
dā, pērn 226,5 kilogramus smaga 
dzeltenā oga izaudzēta Dobeles 
novadā.w

Būs čempionāts ķirbjiem

Šogad desmito reizi no-
risināsies Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības 
centra (LLKC) rīkotais kon-
kurss “Laukiem būt!”. Tajā 
var iesaistīties cilvēki vecu-
mā no 18 līdz 40 gadiem, kuri 
saskata darba perspektīvas 
uzņēmējdarbības uzsākša-
nā laukos. Interesenti no 
Liepājas un Dienvidkurzemes 
novada aicināti pieteikties 
LLKC Liepājas birojā, lai jau 
15. oktobrī satiktos informa-
tīvajā dienā. 

LLKC Liepājas biroja pārstā-
vis Aleksejs Kačanovs norāda, 
ka iepriekšējā gadā, pielāgojo-
ties epidemioloģiskajām drošības 
prasībām un situācijai ar kovidu, 
apmācības notikušas attālināti. 

“Šogad ļoti ceram, ka visi varēsim 
tikties tās dažas reizes klātienē, 
taču par noteikumiem un aps-
tākļiem, kā organizēsim norises, 
ar katru dalībnieku izrunāsim 
individuāli pēc pieteikšanās,” viņš 
skaidro.

15. oktobrī LLKC Liepājas 
birojā dalībniekiem paredzēts 
sniegt vispārīgu informāciju par 
konkursa “Laukiem būt!” norisi, 
plānots arī mazs pieredzes apmai-
ņas brauciens uz uzņēmumiem 
un saimniecībām, kuru pārstāvji 
piedalījušies konkursā vai pēc tā 
attīstījuši savas idejas dzīvē. 

Apmācības, kā ierasts, notiks 
pie pieredzējušiem lektoriem, 
kuri dalīsies savā pieredzē un zi-
nāšanās uzņēmējdarbībā, kā arī 
iemācīs veikt finanšu aprēķinus.w

Varēs attīstīt biznesa idejas

tūras notikumos ārpus Latvijas. 
Kapelā ir spēlējuši vai perio-

diski pievienojušies, kad kāds 
jāaizvieto, daudzi muzikanti, 

bet šobrīd tās kodolu veido pieci 
cilvēki: vadītāja Inta Jauncie-
ma, I. Pričins, Indra Pilskalns, 
Donāts Dradeika un Līga Dejus. 

“Vijolniece Līga kapelā ir no ma-
zotnes, viņa “Paurupītē” ir uz-
augusi. Pabeidza augstskolu pa 
muzikālo līniju, tagad dzīvo un 

strādā Mārupē, taču, kad vien 
var, spēlē kopā ar “Paurupīti”,” 
piezīmē S. Skudiķe. Uz jubilejas 
pasākumu L. Dejus nevarēja ie-
rasties, tādēļ viņas vietā vijoli 
spēlēja Santa Grabovska. 

“Es pati arī esmu kopā ar 
“Paurupīti”, ja nepieciešams iz-
līdzēt ar vokālu vai kādi danči 
jāvada. Esmu liela “Paurupītes” 
patriote – atbalstītāja un līdzju-
tēja,” norāda Rucavas kultūras 
nama vadītāja. 

Protams, jubilejas koncertā 
neiztika arī bez kapelas tuvāko 
draugu piedalīšanās. Uzstājās 
gan Rucavas etnogrāfiskais an-
samblis, gan kaimiņvalsts dzie-
dātāji. “Rucavai ir ļoti sena un 
cieša sadarbība un draudzība 
ar Lietuvu. Jubilejas pasākumā 
pie mums ciemos bija Palangas 
kapela “Meguva” un Klaipēdas 
latviešu biedrības “Atpūta” va-
dītājs Gotfrīds Tapiņš,” papildi-
na S. Skudiķe.w


