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Inga savu stāstu sāk ar to, ka līdz ziemas peldēšanai nonākusi kādā karstā dienā, kad nolēmusi pirms darba ar riteni aizbraukt uz jūru nopeldēties. Peldes turpinājušās vēl daudzus
rītus. Viņai pievienojās arī divas kolēģes. Nodarbe aizrāva un
aktīvās liepājnieces turpināja peldēties arī rudenī un ziemā.
Ziemā kolēģe sazinājās ar Raiti Gultnieku, pieredzējušu
ziemas peldēšanas popularizētāju Latvijā. Viņš palīdzēja atklāt dažādas biedrības un kopienas Latvijā, kas nodarbojas ar
“roņu” lietām. Toziem Jūrmalā norisinājās pasaules čempionāts, un trijotne nolēma tajā piedalīties. Sievietes sazinājās
ar pašvaldības sporta pārvaldi par iespējamo atbalstu Liepājas pārstāvēm, bet tur to uzņēma ar humora pieskaņu.
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mīlessāka interesēties par “roņu” pasākumiem Liepājā. Viņas attību, drosmi, taisnīgumu un cīņu. Madarai ir paveicies augt
kal vērsās sporta pārvaldē ar lūgumu atbalstīt “Ziemas dieģimenē, kas viņu ikkatru dzīves brīdi ir mīlējusi, sapratusi un
nas” ideju. “Ziemas dienai” sekoja līdzcilvēku ierosme par
atbalstījusi. Augusi mājās, kur valda mīlestības un savstarpēLatvijas čempionāta rīkošanu. Un, lai arī sākotnēji ideja tika
jas cieņas attiecības, viņa tagad ir kļuvusi par to pārliecināto,
uztverta kā joks, pēc gada Liepājā norisinājās pirmais čemjutīgo un
drosmīgo sievieti, kādu mēs viņu redzam šodien.
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Inga atzīst, ka par viņu veiksmes
stāstu lielā mērā jāsaka paldies Liepājas pašvaldībai, kura regulāri izsludina
konkursus NVO sektoram. Pēdējā no
tādiem “VeloRonis” tikuši pie treilera
un pārbūvējuši to par pārvietojamu
pirti. Paralēli atrastas privātas kompānijas, kas palīdz ar materiāliem, lai
uzlabotu Liepājas ziemas peldēšanas
infrastruktūru.
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piesaistīt medicīnas lietpratējus, lai
viņu aktivitātes tiktu pētītas dziļāk.
Nākamās sezonas treniņos plānots
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Šis izdevums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu
atbild Latvijas Platforma attīstības sadarbībai un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes un Eiropas
Savienības oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.
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www.marta.lv
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