Omulīgā gaisotnē aizvadīts ģimeņu vakars

4. martā Skrundas kultūras namā ceturto reizi pulcējās ģimenes, kuras vēlējās svinēt
kopīgus svētkus. Daudzi bija uzaicinājuši draugus un radiniekus. Omulīgā gaisotnē tika
godināti laulību jubilāri, kuri vakara vadītājai Lienei Krauzei atklāja savas kopdzīves
garšu, gadiem krājoties skaistā kopdzīves stāstā. Laulību jubilārus uzrunāja un jubilejās
sveica Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece. Muzikālus
sveicienus no Liepājas bija atveduši saksofonists Edgars Jānis Kārkliņš un ģitārists
Kristens Kupčs. Apsveikumus saņēma 14 pāri: Jubilejas svinēja:
5 gadu

Diāna un Andris Viļumsoni Maija un Pēteris Raikstiņi

10 gadu

Anda un Aldis Šlakorcini

15 gadu

Oksana un Māris Kadakovski

20 gadu

Inga un Jānis Freimaņi Žanna un Aldis Andžes Linda un Jānis Grīnbergi

25 gadu

Inga un Normunds Krieviņi

35 gadu

Indra un Normunds Brizgas

40 gadu

Anna un Osvalds Sulojevi Anita un Visvaldis Balceri Dace un Vilnis Grāveļi

Divus cienījamus jubilāru pārus klātesošie sumināja, pieceļoties un veltot sirsnīgus
aplausus, jo viņu kopdzīves gadi pelnījuši īpašu cieņu: 50 gadu jubileju svinēja Ārija
un Jānis Storķi, 55 gadu jubileju - Zinaīda un Vinarts Kolerti. Jubilāru atziņa:
jādzīvo tik un mierīgi, mierīgi! Tradicionāli, ka sveikti tiek arī tie pāri, kuri ieradušies uz
ballīti un laulību noslēguši pēdējo divu gadu laikā. Šogad šāds bija tikai viens pāris –
Svetlana un Aigars Reinholdi, kuri bija ieradušies kopā ar saviem lieciniekiem. Vakars
bija jautrs un interesants, to vadīja Liene Krauze, deju mūziku nodrošināja grupa
“Pilnmēness” no Jelgavas, par košo un bagātīgo galda klājumu rūpējās kafejnīcas
“Osteria” darbinieki no Aizputes. Laimīgos un smaidīgos mirkļus iemūžināja Aivita
Emerberga, “mičošanas” kūku izcakoja Indulis Vicinskis, galdus omulības radīšanai
atvēlēja Skrundas muiža. Paldies kultūras nama darbiniekiem par palīdzību un novada
pašvaldībai par lielo atbalstu. Pasākums tiek rīkots reizi divos gados pavasarī – martā
vai aprīlī. Šo divu gadu jubilāri tad arī tiek sveikti – gan tie, kas jubilejas jau sagaidījuši,
gan tie, kam vēl tikai šī jaukā diena būs. Ir ģimenes, kuras visas četras reizes ir
piedalījušās sirsnīgajā pasākumā, paši interesējas, kad atkal notiks, sapulcē sev tīkamu
kompāniju un jauki pavada laiku. Paldies arī viņiem – Storķu ģimenei, Freimaņu
ģimenei, Stepanovu ģimenei, Šlakorcinu ģimenei. Tradīcija, aicināt draugus un radus,
iedzīvojas. Šogad kopā ar saviem draugiem un bērniem uz balli ieradās Dagnija un
Andris Grundbergi, kopā atpūtās Kūmu un Buķeļu ģimenes, Oksana un Māris
Kadakovski bija uzaicinājuši draugus. Informāciju par Ģimeņu ballēm var izlasīt afišās
Skrundā, pagastos, skolās, novada mājaslapā un informatīvajā izdevumā, kā arī
laikrakstā Kurzemnieks, dzirdēt Kurzemes radio un uzzināt sociālajos tīklos. Ja vēlaties
personīgi saņemt informāciju un ielūgumu, lūdzu, atsūtiet e-pasta vēstuli
dzimtsarakstu nodaļai: dace.gravele@skrunda.lv. Uz šo pašu adresi aicināti rakstīt arī
tie šā gada ģimeņu vakara dalībnieki, kuri vēlas apskatīt un lejupielādēt pasākuma
fotogrāfijas. Teksts: Dace Grāvele, Skrundas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Foto:
Aivita Emerberga

