Ābolu galvaspilsētā Durbē nosvinēti Ābolu svētki
Katru gadu ar interesi un nepacietību tiek gaidīta septembra otrā nedēļa, kad
Durbē norisinās ikgadējie Ābolu svētki. Jau visas nedēļas garumā pilsētu rotāja skaistas
dekorācijas no āboliem un liecināja, ka Ābolu svētki ir klāt.
14.septembrī Durbes pamatskolas skolēni devās ābolu skrējienā pa Durbes
pilsētas ielām komandās veicot dažādus un interesantus uzdevumus.
15.septembrī dzestrais Ābolu svētku rīts iesākās ar rudens tirdziņu, ābolu zaptes
vārīšanu un dažādām jautrām un interesantām aktivitātēm pašiem mazākajiem.
Pateicoties Durbes novada un kaimiņu novadu ābolu audzētājiem pasākum
apmeklētāji varēja iepazīties ar neskaitāmi daudzām ābolu un bumbieru šķirnēm.
Paldies ābolu izstādes dalībniekiem – Anitai Keišai, Ilzei Feldmanei, Annai Birzakai,
Jānim Pakalnam, Inesei Ceriņai, Agitai Reveliņai, Dagmārai Kokinai, Eidiņu ģimenei.
Protams, neizpalika arī Durbes lielākā ābola meklēšana. Šogad uz ābolu
svēršanu tika sanesti ap 300 un 400 gramiem smagi āboli, bet lielākā ābola titulu ieguva
– Ineses Ceriņas izaudzētais ''Bogatir'' šķirnes ābols ar 489 gramiem.
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15.septembris šogad visā pasaulē bija Pasaules talkas diena, kad iedzīvotāji tika
aicināti apliecināt savu mīlestību nākamajām paaudzēm un mūsu valsts ilgtspējībai
iestādos “Laimes koku”. Arī Durbes novada pašvaldība iestādīja savu “Laimes koku”.
Durbes novada domes priekšsēdētājs Ojārs Petrēvics kopā ar iedzīvotājiem pie
A.Kronvalda Durbes pamatskolas iestādīja Ginka koku.
Ābolu svētkos neizpalika arī velo-foto-orientēšanās sacensības, kurās piedalījās
16 dalībnieki.
Pēc aktīvās un interesantās rīta daļas pasākuma apmeklētāji pulcējās Durbes
kultūras namā, kur smēlās smieklu un enerģijas devu no Kalvenes amatierteātra izrādes.
Bet jau nedaudz vēlāk durbeniekus un viesus ar akustisko koncertu priecēja jaunā,
talantīgā dziedātāja Līga Rīdere.
Ābolu svētki izdevušies! Un par to jāsaka paldies Durbes kultūras nama
vadītājai Dairai Veilandei! Bet Daira saka Paldies visiem palīgiem un Ābolu svētku
organizētājiem - Durbes novada pašvaldībai, Alisei Ansonei, Aivai Kasparovičai, ,
Vitai Stepanovičai, Ailindai Geruļskai, Solvitai Sudmalei, Kristapam Strungam,
Vinetai Lukevicai, Millijai Anziķei- SIA “Ābolīt’s”, Evijai Kopštālei- SIA “Durbes
veltes”, Aigai Putrai- SIA “Pīlādži”, Ģirtam Kauliņam un biedrībai “Lindales uguns”,
Gitai Tauriņai, Arlijam Tauriņam, Sabiram Kerimovam.

Tautas Saimes grāmata atceļojusi uz Durbes novadu
Šajā dienā un Ābolu svētku laikā uz Durbes novadu atceļoja kāda īpaša grāmata
– Tautas Saimes grāmata. Grāmata ir izveidota, lai ikviens tajā varētu ierakstīt savu
vēlējumu, pārdomas, sajūtas Latvijas simtgadei. Šīs 25 grāmatas, kuras ceļo pa Latviju,
pirms valsts svētkiem tiks nogādātas Latvijas valsts prezidentam un vēlāk nodotas
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.
Ja arī tu vēlies atstāt savu ierakstu šajā grāmatā, tad lūdzu zvani Gitai Tauriņai
(28835821) un vienosimies par ieraksta veikšanas laiku.
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