
Vecpilī mazi un lieli ierodas satikt Lieldienu zaķi 

 

21.aprīlī jau no agra rīta Lieldienu zaķis  pie Vecpils kultūras un atpūtas centra izrādīja 

interesi par gaidāmo pasākumu. Viņš neko ļaunu nenojauzdams, iznēsāja olas parkā pie kokiem, 

lai interesantāk būtu meklēt. Uz katru oliņu uzzīmējis burtiņu, lai varētu salikt vārdus 

“PRIECĪGAS LIELDIENAS!”.  Pusdienas laikā ap lielo namu sāka rosīties Zaķi no Cirkus 

studijas, apmeklētāji nāca un nāca  ,lai izbaudītu pasākuma piedāvājumu - noskatīties izrādi ”Kā 

zaķis brauca uz Rīgu pēc skābu kāpostu sēklām”. Ar skatīšanos vien nekas nebija līdzēts, Zaķis 

iesaistīja pasākuma apmeklētājus visa šajā Lieldienu jezgā.  Turpat netālu, kamēr visi  bija 

aizņemti ar izrādi, uz ugunskura tika vārīts lielais katls ar dārzeņu siera zupu. Tā kā Lieldienu 

zupā jābūt visam apaļam, kas simbolizē sauli, tad brokolīši ar puķkāpostiņiem un burkānu 

ripiņām tīri labi sadejojās zupas katlā. Pēc izrādes, ripināja olas un šūpojās šūpolēs kā jau 

Lieldienās. Visi apmeklētāji, kuri bija ieradušies necerēti lielā pulkā, tika aicināti uz pasākuma 

otro daļu, kur kopā ar folkloras kopu ”Lāņupe” izdziedājām Lieldienu dziesmas un latviešu 

spēka dziesmas. Tad pasākuma apmeklētājiem bija pienācis laiks meklēt Lieldienu zaķa 

paslēptās olas parkā, liels bija pārsteigums, kad  parkā  nebija atrodama neviena ola!!! Interesanti 

gan! Bet sāpīgi bija bērniem, kuri jutās piemānīti! Tā arī vēl šodien nezinām olu pazušanas 

iemeslu! Kopīgi cienājāmies ar gardo zupu, izspēlējām latvisko rotaļu! Pasākums beidzās uz 

tādas nedaudz sāpīgas un izbrīna vērtas nots-kur pazuda visas olas!? Tā kā uz pasākumu nebija 

ieradies Vecpils kultūras un atpūtas centra darbīgais rūķītis-Dace Lasmane, tad suminājām viņu 

pēc pasākuma ar 25 nostrādātiem darba gadiem šajā lielajā namā! Visu Vecpils pašdarbnieku 

vārdā lielais paldies par darbu! Paldies čaklajām palīdzēm šajā dienā- Ritai Lambergai, Edītei 

Šilei ,Gitai Tumpelei. Paldies Intai Figoriņai par dāvāto gardo svētku torti folkloras kopai! 

Paldies dziedošajām meitenēm-Ancei, Ievai, Anitai par piedziedāšanu folkloras kopā! Mums 

kopā izdevās!  
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