
Labdien visiem Tautas Saimes grāmatas ceļa 
virzītājiem Kurzemē!

Paldies par to, ka noticējāt, palīdzējāt, atbalstījāt !
Pateicoties Jūsu darbam, Tautas Saimes grāmatas ceļš godam virzās 
finiša taisnē.  Rīgas Aktīvo senioru izlolotā, mūsu kopā realizētā 
ideja par kopēju dāvanu mūsu Latvijai simtgadē ir godam paveikta! 
Pavisam 25 grāmatās, no kurām visu Kurzemi pārstaigāja 5 no tām 
esam savākuši dzimtu stāstus, vēlējumus Latvijai, pašvaldību 
atainojumu šajā valsts simtgades gadā. Esam savākuši darba 
kolektīvu, organizāciju, iestāžu, biedrību, skolu ierakstus, kas 
parāda to, kāda mūsu Latvija ir šajā mirklī. Pavisam drīz tas jau būs 
vēsturisks materiāls. Esam sakopojuši ikviena vēlējumus, pārdomas,
mūža  atziņas Tautas Saimes grāmatā.
Kā jau grāmatu prezentējot ikvienā pašvaldībā, par grāmatas ideju 
stāstot un tās ceļu ieskicējot uzsvērām, ka esam atvērti Jūsu idejām, 
kā šo pasākumu vēl nozīmīgāku vērst.
Pieminējām Jums šajā sakarībā ideju, kura savulaik uzdzirkstīja 
Tautas Saimes grāmatas prezentācijā Skundas novadā.
Tā bija ideja par visu Tautas Saimes grāmatas atbalstošo Kurzemes 
pašvaldību (ar lielu lepnumu un pateicību Jums tagad varam droši 
teikt) – pilnīgi visu Kurzemes pašvaldību- kopā sanākšanu grāmatas
ceļu pa Kurzemi beidzot. Tas brīdis ir klāt, piecu grāmatu ceļu pa 
Kurzemes pašvaldībām ir godpilnā noslēguma procesā.
Tautas saimes grāmatas organizatori aicina visus Kurzemes novadus
sanākt kopā Skrundas novada pašvaldībā mirklī, kad visu piecu 
Kurzemes grāmatu ceļi satiekas, lai uz Rīgu, un tālāk uz Gaismas 
pili dotos. Pasākums saucas

Kurzeme- Tautas Saimes grāmatas ceļš
 Pasākums notiks 2018.09.28  Skrundas kultūras namā  

pulksten 16:00
 Ap 18:00 stundu, pēc pasākuma, Skrundas novada 

priekšsēdētāja Loreta Robežniece interesentus aicina 
pastaigā iepazīt Skrundu. (metāllūžņu darbnīca, pastaigu 
taka,muiža, jaunais VUGD depo, topošais tirgus laukums ...)

 Pasākumā aicināta piedalīties ikviena novada delegācija- 
gribam pateikt paldies tiem kas mūs saprata, atbalstīja un 
palīdzēja, orientējoši 3 līdz 4 cilvēku sastāvā pēc Jūsu 
ieskatiem un vēlmēm.

 Par savu dalību pasākumā, lūdzam informēt pa e-pastu 
guntis.rolis@gmail.com  līdz 21. septembrim

 Katra novadam tiks dots vārds uzrunai, kurā novads aicināts 
pastāstīt par grāmatas ceļu savā novadā- uzsverot tieši sev 
raksturīgo – savu dzīparu grāmatas krāsainajā villainē.  
Katra novada uzrunai tiek atvēlēta pus otra minūte.

 Iesakām katram novadam savu uzrunu kuplināt ar 
videomateriāliem par grāmatu- pašu atlasītiem un veidotiem.
Ierosinājums- katram novadam nozīmēt atbildīgo par šo 
uzdevumu, kurs savukārt kontaktējas ar mums. Mēs varam 
piedāvāt izejas  foto un video materiālus, kas ir mūsu rīcībā- 
sākot ar grāmatas prezentāciju pie Jums, parādot 
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iedziedāšanu (katrā novadā tak  “Ģērbies saule sudrabota” izskan  ar savu īpašu akcentu, 
ietverot kāda jūsu novadnieka stāstu, ierakstu .utt. Šie materiāli mums ir, varam Jums tos 
laipni piedāvāt. Jums tiks dota piekļuve šiem materiāliem failu serverī brīvai izmantošanai. 
Protams- varat pievienot pēc saviem ieskatiem Jūs rīcībā esošos video vai foto materiālus. 
Materiālus iesūtīt līdz 21.septembrim guntis.rolis@gmail.com
Tā katra novada prezentācija iegūs tam vien raksturīgu jo krāšņu iespaidu salikumu. 
Videoprezentācijas ieteiktais garums līdz 1 minūtei.

 Aicinām pašvaldības informēt par iespēju pasākumā piedalīties ar priekšnesumu- lūdzu 
dodiet zinu- šis priekšnesums pēc Jūsu ieskatiem- var būt kaut kas Jūsu novadu 
prezentējošs- dziesma, deja, performance, utt- apmēram 5 minūšu garumā.

 Pēc pasākuma un pirms pastaigas pa Skrundu  visiem aicinājums uz mazu cienastu un vīna 
glāzi. Lieliska iespēja novadiem sevi prezentēt ar viņiem raksturīgu cienastu- lūdzu dodiet 
ziņu par savu iespējamo aktivitāti un iniciatīvu šajā jomā.

 Pasākuma kulminācija būs visu piecu Kurzemes grāmatu padošana caur dalībnieku rokām 
un rezultējoša kopā salikšana zāles priekšā un svinīga nodošana ..... RASA pārstāvjiem. Šī 
iecere ,protams, ir tikai informatīva, tā  tiks galīgi noformēta un par pasākuma scenāriju Jūs 
tiksiet informēti.

 Aicinām uz pasākumu sagatavot, līdzi paņemt vai jau iepriekš atsūtīt grāmatas ceļa virzītāju 
sarakstu Jūsu novadā- tas būs visu to cilvēku uzskaitījums, kas Jūsu novadā, ikvienā pagastā 
palīdzēja, atbalstīja, grāmatu tautās laida.  Šo aktīvistu sarakstu mēs ierakstīsim katras 
grāmatas aizmugurē zelta lapās. 

 Kā jau arvien prezentācijās esam uzsvēruši, ka grāmatas ceļu nekādi nesaistām ar politiku, 
arī šis būs pasākums bez politiskās komponentes- Mēs apzināmies priekšvēlēšanu laika 
īpašo situāciju, un izaicinājums rīkot pasākumu šajā sensitīvajā laikmetā ir pieņemts. 
Atkārtojam, ka tieši grāmatas ceļa nesaistīšana ar politiku ir viens no mūsu rīcības pamat 
nosacījumiem.

 Par grāmatas ceļu – kā viss sācies, noticis un kā grāmatas ceļo pa Latviju skatiet 
https://www.facebook.com/TautasSaimesGramata/

 Šis aicinājums izsūtīts visām Kurzemes pašvaldībām un par grāmatas ceļu atbildīgajiem 
novados

Paldies par atsaucību, lūdzu jautājiet par neskaidro, iesakiet savus papildinājumus un uz tikšanos 
pasākumā!
Vēlreiz paldies par uzticēšanos un un paveikto!
Rīgas Aktīvo Senioru Alianses Valdes priekšsēdētāja
Terezija Mackare
Tautas Saimes grāmatas Vislatvijas koordinators
Aivars Meija 
Tautas Saimes grāmatas Kurzemes koordinators
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