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6. LAPPUSE

IZ AUGUSTA PRIVĀTĀS DZĪVES

«Sadraudzības pilsētas, rajoni un novadi jums jau ir — var-
būt laiks pievienot pirmo sadraudzības valsti?» Talsu novada 
domes priekšsēdētāju Edgaru Zelderi uz pārdomām rosina Izra-
ēlas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Lironne Bar-Sadē.

«Redzi to ceļazīmi ar lielo P burtu? Tā rāda, 
ka te ir īstā vieta, kur noparkoties Pujātam un 
Plumbergai!» žurnālistes Agritas Blumbergas 
uzvārdu mazliet pārklausījies aktieris Edgars 
Pujāts.

Viss kā jau dzīvē: vienam vajag kādu, ar ko 
piesegties, otram — kādu, kas piesedz…

Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana jau gandrīz ar 
roku aizsniedzama… Nez, vai tāpēc Talsu novada izglītības pār-
valdes vadītājs Uldis Katlaps pirms jaunā mācību gada neiztika 
bez asinsspiediena mērīšanas? Vai arī — viņš tikai pārbaudīja 
medicīnas māsiņas kompetences?

«Par zaļu pat vēl zaļāks bij’ 
mūsu skolas laiks,» duetā dzied 
kultūras dzīves bīdītājas Jolan-
ta Ozola un Inga Dombrovska.

Bija laiks, kad skolnieciņi aizbildinājās, ka suns apēdis mājas-
darbu. Tagad vairāk modē pašam pārģērbties un radīt iespaidu, ka 
aiz pārskatīšanās arī uz skolu skolēna vietā atnācis mīļdzīvnieks!

«Kad uz skatuves iziet soliste Marika Ti-
mermane, tad man tur vairs nav ko darīt,» Se-

nās uguns naktī 
Rojā, savu otru 
pusi pret vietējo 
dīvu pagriezis, 
nedaudz lūpu 
uzmeta Nor-
munds Pauniņš.

 «Tev arī vecmāmiņa saka: «Aug buciņš, aug radziņi»?»

Dziesma jau, cik zināms, nav par krekliem, tomēr mugurā jau kaut kas jāvelk!

Valdemārpils, Iģenes un Ķurbes luterāņu 
draudžu mācītājs Andis Ķīvičs pēc nesenās ordi-
nācijas jau piedzīvojis pirmo publisko teoloģisko 
disputu par tēmu «Ko vieglāk pierādīt — Dieva 
vai dinozauru eksistenci?».

 Piekrītot, ka 
vīrietim ir jāpalaiž 
sieviete apsēs-
ties, un paturot 
prātā, ka sieviešu 
Latvijā ir maķenīt 
vairāk nekā vīrie-
šu, ir tikai sapro-
tami, ka šis stiprā 
dzimuma pārstā-
vis ir krietni no-
drošinājies!
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