Velobrauciens 55 km garumā

28. jūnijā Skrundā pulcējās velobraucēji, lai kopīgi dotos apskatīt kaimiņu novada
Snēpeles pagastu. Izrādās, ka tepat netālu, 27 km attālumā atrodama Latvijas lielāka
strausu audzētava “Nornieki” – tas arī bija šā velobrauciena galamērķis. Svētdienas
rītā pie Skrundas kultūras nama pamazām no visām pusēm saradās velobraucēji. Daži
ceļu bija mērojuši pat no Aizputes un arī Saldus novada. Pavisam kopā velobraucienu
uzsāka 25 interesenti, līdzi devās arī mazs suņuks. Ar skrundenieku Radžabovu
ģimenes iniciatīvu un atbalstu šogad velobrauciens tika papildināts ar dažādiem
pārsteigumiem un konkursiem. Tāpēc, ik pēc 7 km visi atpūtināja kājas, spēlējot
florbolu, mazo golfu, un pat ripinot Jāņu sieru. Tā neviens vien velobraucējs tika pie
jaukām balvām. Kad nokļuvām galamērķī, strausu audzētavas saimnieks Pēteris
Gobzemis mūs jau gaidīja, lai parādītu, kā sokas šādu lielu putnu audzēšanā. Strausi
bija ziņkārīgi, staipīja garos kaklus un kāri notiesāja pieneņu lapas un zāli, ar ko mēs
drīkstējām viņus pacienāt. Vēl bez strausiem saimnieki audzē arī Āfrikas kazas un
interesantus vīngliemežus, kādus mēs savos dārzos nevaram sastapt. Iespaidīga
lieluma un ar cietu čaumalu izrādījās strausa ola. Salīdzinājumam: 25 vistu olas ir
līdzvērtīgas vienai strausu olai. Izciemojāmies un pirms mājupceļa pie ugunskura
iestiprinājāmies ar ceptām desiņām, tad devāmies mājās. Pie balvām tika
velobrauciena jaunākais dalībnieks Jānis Dzenis no Zirņiem (9 g.v.), vecākais
dalībnieks, ilggadējs mūsu velobraucējs no Skrundas Gunārs Balodis (81 g.v.) un
tālākie viesi no Aizputes. Bet galvenā balva tika izlozēta loterijā – atpūtu viesu namā
“Pie kapteiņa" Ventspilī varēs baudīt divas velobraucējas: skrundeniece Gunta

Lankovska un zirņeniece Iveta Auna. Paldies visiem atsaucīgajiem velobraucējiem,
īpaši Radžabovu ģimenei, par palīdzību velobrauciena organizēšanā! Liels paldies Ritai
Radžabovai no Ikšķiles par interesanta dizaina ziepēm, Evijai Kopštalei no “SIA Durbes
veltes” par ievārījumiem, kompotiem un vīniem. Īpašs paldies bijušajam
skrundeniekam, viesu mājas “Pie kapteiņa” Ventspilī īpašniekam Viktoram Vainauskam
par sagādātajām dāvanu kartēm! Vairāk par velobraucienu Igo Radžabova video: Uz
tikšanos nākamajā velobraucienā, kurš pēc skaita būs jau septiņpadsmitais! Teksts un
foto: Aivita Emerberga, Skrundas novada sporta pasākumu organizatore

