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SLUDINĀJUMI

Ar velosipēdu – par mieru visā pasaulē

DAŽĀDI
TĪRA DZIĻURBUMUS.
Tālr. 29296723.

Jeļena Naruševiča

PĒRK

Sestdien mūsu pilsētā bija
iebraukuši velobrauciena BalticCycle 2018 dalībnieki, kuri
veic divu mēnešu starptautisku
ekspedīciju Baltijas valstīs,
kas veltīta trīs Baltijas valstu
simtgadei.
Foto: Aivars Ķesteris

Ekspedīcija aizsākās 14. jūnijā
Viļņā, un tās izskaņa paredzēta 14.
augustā arī Viļņā. Visa veicamā
maršruta garums ir 3000 kilometru.
Mūsu pilsētā ekspedīcijas dalībnieki
ieradās no Kolkas un tālāk devās uz
Kuldīgu. Ekspedīciju var nodēvēt
par miera nesošu. Velobrauciena
dalībnieki iebrauc un piestāj tajās
apdzīvotajās vietās, kur ir uzstādīta
zīme Lai būtu miers pasaulē. Mūsu
pilsētā tāda zīme ir uzstādīta Kuldīgas un Jūras ielas krustojumā. Tur
sestdien no rīta sapulcējās velobraukšanas ekspedīcijas dalībnieki
no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Baltkrievijas, Vācijas, Skotijas un Anglijas. Viņi nolasīja miera
lūgšanu dažādās valodās, nedaudz
apskatīja mūsu pilsētu un devās tālāk. «Visi cilvēki sapņo par to, lai
nebūtu kara, taču tas tik un tā notiek.
Mēs vēlamies, lai mūsu gadsimtā
kara darbības tiktu pārtrauktas,»
ekspedīcijas moto skaidroja velobrauciena koordinators no Latvijas
puses – Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes biedrs Oļegs Stoļarovs. 2005. gadā šī pati velobraucēju grupa atveda uz mūsu pilsētu
miera zīmi – Japānas pilsētas Hirosimas dāvanu. Tādas zīmes ir uzstādītas Kuldīgā, Pāvilostā
un Rojā. Taču mūsu zīme
ir īpaša, jo nākamajā

SIA AIBI
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liellopus, jaunlopus,
aitas, zirgus.
Augstas cenas.
Tūlītēja samaksa.
Svari.
Tālr. 20238990.

Sestdien mūsu pilsētā izskanēja miera lūgšana vairākās valodās.
naktī pēc tās uzstādīšanas to nozaga.
Pilsētas dome vērsās pie iedzīvotājiem ar lūgumu atdot zīmi, un pēc
divām dienām šī zīme patiesi tika
atdota. «2005. gadā mums nebija
šodienas tehnisko iespēju. Tagad
mēs kopā ar Ventspils pašvaldību
ceram uzstādīt pie zīmes skaidrojošu informatīvo plāksni un izgaismot
to,» paskaidroja Stoļarovs.
Interesanti, ka grupā bija visdažādākā vecuma velobraucēju: vecākajam – 82 gadi, jaunākajam – 10.
Jāņem vērā, ka, lai piedalītos tik ilgā
un garā ekspedīcijā, ir nepieciešama
laba fiziskā sagatavotība. Katrs šajā
grupā nonācis, savu motīvu vadīts.
Velobrauciena vecākais dalībnieks
– 82 gadus vecais Horsts Ratbers no
Vācijas 65 gadu vecumā piedzīvoja
infarktu. Ārsti viņam teica: gribi
dzīvot – kusties. Tolaik Horstam bija
liekais svars, skriet viņš nevarēja,
tādēļ sēdās pie velosipēda stūres.
2005. gadā Horsts, atrodot internetā
domubiedrus no Lietuvas, devās

savā pirmajā ekspedīcijā uz Grieķiju. Kopš tā laika viņš dodas ilgstošos
ceļojumos ar velosipēdu katru gadu.
Horsts apgalvo, ka neizjūt nekādas
problēmas un grūtības braucienā.
Sigits Kučs no Viļņas brauc ar
velosipēdu 25 gadus, bet pirms tam
kāpa kalnos. 1998. gadā viņš kopā
ar domubiedriem devās ceļojumā
apkārt pasaulei ar velosipēdu, izbraucot no Amerikas pilsētas Sietlas
un finišējot 2000. gada 1. janvārī
Japānas pilsētā Hirosimā. «Cilvēki
neuzskata citas nācijas un tautības
par ienaidniekiem – tās visas ir po-

litiķu izdarības,» pārliecināts Sigits.
Teātra kritiķe Mariļja Žilinska no
Varšavas apbraukā Eiropu ar velosipēdu kopš 2003. gada un saka, ka
citādi viņa nebūtu sastapusi tik
daudz interesantu cilvēku. Savukārt
Nataļja Korotajeva no Minskas
meklējusi šogad iespēju izbraukt
jūras piekrasti ar velosipēdu un atradusi internetā šo grupu.
Grupas dalībnieki norādījuši, ka
mūsu pilsētā ir laba veloceliņu infrastruktūra. Informatīvo atbalstu
grupai sniedza Tūrisma informācijas
centrs.
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18. augustā
plkst. 11 – Pareizkapos
plkst. 11.45 – Sinepu kapos
plkst. 12.30 – Veckušķu kapos
plkst. 13.30 – Māteru Kristiņkapos
UŽAVĀ
12. augustā
plkst. 13 – Vendzavas kapsētā
plkst. 14 – Silmalu kapsētā
plkst. 15 – Dzirtniekciema kapsētā
plkst. 16 – Kangrotu kapsētā

Iznāk pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās, piektdienās
latviešu un krievu valodā.
Ofsetiespiedums.
Publicētie materiāli ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.
Materiālus var izmantot saskaņā ar redakcijas atļauju.
Manuskriptus nerecenzē un atpakaļ neizsniedz.

PUZĒ
19. augustā
plkst. 11 – Puzes kapsētā
plkst. 12.30 – Sipenes kapsētā
ZLĒKĀS
12. augustā
plkst. 13 – Cirkales kapos
plkst. 14 – Zlēku centra kapos
plkst. 15 – Zvaradkalna kapos
26. augustā
plkst. 14 – Ragavkalna kapos
plkst. 15 – Jāņa kapos
USMĀ
25. augustā
plkst. 12 – Usmas kapos
plkst. 14 – Variku kapos

Reklāmas un sludinājumu nodaļas,
Abonēšanas nodaļas, tipogrāfijas
darba laiks:
darbdienās no 8.30 līdz 17.30,
1. stāvā.
Par sludinājuma saturu atbild sludinājuma devējs.

MALKU un ZĀĢMATERIĀLUS.
Tālr. 26153187.
skaldītu un kluču MALKU, lēti.
Tālr. 20396500.
MALKAS ATGRIEZUMUS.
Tālr. 25747023.
SKALDĪTU MALKU.
Tālr. 26188456.
skaldītu un kluču MALKU.
Tālr. 25120375.
SKALDĪTU MALKU, lēti.
Tālr. 28750000.
SKALDĪTU MALKU, raksta kvītis.
Tālr. 25970511.
APKURES BRIKETES.
Tālr. 29273400.
TRŪDZEMI, KŪTSMĒSLUS, KŪDRU,
GRANTI, SMILTIS.
Tālr. 29560885.

DARBA PIEDĀVĀJUMS
Transporta uzņēmums piedāvā darbu
ŠOFERIEM ar CE kategoriju. Pastāvīgs
darbs maršrutā LV–IT–LV vai LV–RUS–LV.
SIA RMC Transports,
LV40003145516,
20090011
(Andris).

SĒRU VĒSTIS

Kapusvētki Ventspils novada kapsētās

UGĀLĒ
11. augustā
plkst. 10 – Meždangu kapos
plkst. 11 – Krauju kapos
plkst. 12 – Ciesengures kapos
plkst. 12.45 – Paņķu kapos

PĀRDOD

VIRTUVES un SKAPJUS pēc pasūtījuma.
Tālr. 29514332.

INFORMĒ

Kapusvētki ir diena, kurā atceramies mūžībā aizsauktos
tuviniekus un draugus. Daudzi cilvēki pirms tam vēlas
uzpost piederīgo atdusas vietu, tādēļ informējam par to,
kad un kur Ventspils novadā notiks Kapusvētki.

GAĻAS PĀRSTRĀDES
UZŅĒMUMS

TĀRGALĒ
5. augustā
plkst. 13 – Akmeņdziru kapos
plkst. 14 – Liepenes kapos
plkst. 15.30 – Ovīšu kapos
11. augustā
plkst. 12 – Lielirbes kapos
plkst. 13.30 – Miķeļbākas
kapos
plkst. 15 – Lūžņas kapos
18. augustā
plkst. 13.30 – Lodiņu kapos
plkst. 15 – Elkšķenes kapos
ZIRĀS
25. augustā
plkst. 11 – Zīļu kapsētā
plkst. 12 – Lanžarāju kapsētā
plkst. 13 – Rudevicu kapsētā
plkst. 14 – Ziru kapsētā
plkst. 15 – Sises kapsētā
plkst. 16 – Leišu kapsētā
plkst. 16.30 – Siliņu kapsētā
POPĒ
26. augustā plkst. 12

Reklāmas un sludinājumu nodaļa Māra Vīgerte, Dagnija Grinberga
				
(fakss)
Abonēšanas un preses piegādes nodaļas vadītāja Dagnija Čurkina
galvenā grāmatvede Ramona Piķe			
tipogrāfijas vadītājs Edgars Kūlmanis 			
portāla ventasbalss.lv redaktors Pēteris Neimanis			
portāla ventasbalss.ru redaktors Savva Matvejevs 			
tulkotāja Oksana Āboliņa				
korektores Guna Kranciņa, Ieva Meiere 			

63622642, 28230609,
63629584,
63620840, 28230609,
20378176,
29237349,
20375673,
29690724,
29273729,
20372695,

JŪRKALNĒ
11. augustā plkst. 13
VĀRVĒ
12. augustā
plkst. 14 – Miera kapos
19. augustā
plkst. 13 – Pasiekstes kapos
plkst. 14 – Kalnu kapos
ANCĒ
19. augustā
plkst. 13 – Rindas kapos
plkst. 14.30 – Ruškalnu kapos
plkst. 16 – Kuiku kapos
PILTENĒ
11. augustā
plkst. 12 – Priekšpiltenes kapos
plkst. 13 – Grāvvalku kapos
plkst. 14 – Lagzdienes kapos
19. augustā
plkst. 12 – Centra kapos
plkst. 13 – Krītkalna kapos
plkst. 14 – Gārzdes kapos
plkst. 15 – Gaiļkalnu kapos
galvenā redaktore, direktore Gundega Mertena
galvenās redaktores vietniece Līga Gabrāne
fotogrāfs Juris Ģigulis 		
žurnāliste Jeļena Naruševiča		
žurnālists Pēteris Neimanis		
žurnāliste Rebeka Miksone		
žurnāliste Līga Tīrmane 		
žurnāliste Megija Zakalovska 		
žurnāliste Kristīne Purviņa 		

e-pasts: reklama@ventasbalss.lv

29464401,
28230795,
20374998,
20375667,
20375673,
28230919,
29717441,
20370901,
28230017.

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņ(i), vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.
Skumjās paziņojam, ka
mūžībā aizgājusi
DZIDRA
JANKOVSKA.
Izvadīšana
1. augustā plkst. 14.00
no Meža kapu kapličas.
Piederīgie

Es neļāvos, es negribēju.
Bez manas ziņas notiek viss.
Mūžībā aizgājis
ILGVARS
RIEKSTIŅŠ.
Izvadīšana
1. augustā plkst. 15.00
no Meža kapu kapličas.
Piederīgie
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