15. velodiena aizvadīta ar torti un sēņu zupu

1. jūnijā pie Skrundas kultūras nama tikās velobraukšanas entuziasti, lai kopā mērotu
ceļu uz Skrundas novada Sieksātes pagasta ”Garīkām”. Velodienā piedalījās
12 velobraucēji vecumā no 12 līdz 80 gadiem. Liels pārsteigums bija kāds velobraucējs,
kurš ar velosipēdu uz Skrundu bija ieradies no Kuldīgas. Ceļš līdz viesu namam
”Garīkas” Skrundas novada velodienā netiek mērots pirmo reizi. Mēs tur viesojāmies
pirms pieciem gadiem, un bija patīkami redzēt, ka tur joprojām ir skaista un sakopta
vide un viesmīlīgi saimnieki. Izstaigājām visu sakopto teritoriju un izmantojām iespēju
papildus aktīvi izkustēties ar laivu un katamarānu vienā no piemājas dīķiem – tā
nemanot tur aizvadījām pāris stundas. Uzzinot, ka braucam 15. jubilejas velodienā,
viesu nama saimnieki, Vjaksu ģimene, mūs pacienāja ar gardo un veselīgo šitaki sēņu
zupu. Kā jau jubilejas reizē, Skrundas novada pašvaldība velobraucējiem bija
sagādājusi pārsteigumu – īpašu velotorti. Velodienas iesākās pirms 5 gadiem, un
šajos gados ir izbraukti vairāki maršruti pa visu Skrundas novadu. Esam mērojuši ceļu
uz visiem mūsu pagastiem, apskatījuši viesu mājas ”Lapsas”, ”Mailītes”, ”Ventas”
Raņķu pusē, kā arī viesojušies pie uzņēmējiem – Valtenbergu un Dziemidu ģimenēm
Jaunmuižā. Pāris reizes esam pat devušies garajā braucienā uz Dzeldu, kur apskatījām
vietas, ar kurām lepojas vietējie, un pa ceļam aplūkojām Lēnu baznīcu. Esam
apciemojuši atpūtas māju ”Vecvanagi” un tuvumā esošās Ātrās klintis, esam
viesojušies viesu namā ”Gāznieki” un pie reizes apskatījuši H. Liepiņa vasaras māju
”Lejsmāļi”. Esam ciemojušies Sieksātes Piena muižā, redzējuši, kur un kā tiek audzēti
meža stādi stādaudzētavā ”Griguļi”, esam apciemojuši keramiķi Gunu Rubežu viņas

darbnīcā ”Vilkos” un esam bijuši arī ”Kamenēs” pie Grundmaņu ģimenes. Esam
braukuši gar Skrundas un Niedras dīķiem, ar velosipēdiem esam šķērsojuši Kojas upīti,
un, kad licies, ka savā novadā daudz kas ir redzēts, esam devušies uz Laidiem. Šo gadu
laikā ir izveidojies pastāvīgo velodraugu pulks, un ik palaikam mainās pārējie
dalībnieki, un, kamēr vien par šāda veida atpūtu būs pietiekoša interese, velodienas
Skrundas novadā tiks rīkotas arī turpmāk. Paldies ”Garīku” māju saimniekiem par
viesmīlību un visiem velobraucējiem par piedalīšanos ne tikai šajā, bet arī visos
iepriekšējos velobraucienos! Pateicoties jūsu atbalstam, esam jau uzsākuši sesto
velodienu sezonu! Teksts: Aivita Emerberga, Skrundas novada sporta pasākumu
organizatore Aivitas Emerbergas un arhīva foto

