
Svētdiena, 
22. jūlijs 

  

  

Pasaules latviešu ģimeņu saiets 3x3 Zaļeniekos, 2018. gada 22.-29. jūlijs 

Laiki 
Svētdiena,  
22. jūlijs 

Pirmdiena,  
23. jūlijs 

Otrdiena, 
24. jūlijs 

Trešdiena, 
25. jūlijs 

Ceturtdiena, 
26. jūlijs 

Piektdiena, 
27. jūlijs 

Sestdiena, 
28.  jūlijs 

Svētdiena, 
29. jūlijs 

07.00 - 8.30 11.00 
Izbraukšana ar autobusu 
no Rīgas, no stāvvietas 

pie Dailes teātra 
 

12.30-14.00 
Reģistrēšanās 

 
14.00 

Pusdienas  
 

15.00 
Saieta atklāšana un 

iepazīšanās ar ieviržu 
vadītājiem (pie muižas) 

 
17.45 

 

Ieviržu vadītāju sanāksme 
(lielā zāle muižā, 2. stāvs) 

  

Inese Krūmiņa stāsta par 
3x3 tradīcijām 

(dalībniekiem, danču teltī 
pie muižas) 

Celšanās, ķermeņa un gara atmodināšana, vingrošana ar dainām kokles pavadībā -“Līgo manis augumiņis, līksmo 
mana dvēselīte” 

 
 
 
 

9.30 
Brokastis  

 
10.30  

Dienas tēma un 
TV  

 
11.00 

Konference  
 

12.00  
Saieta 

slēgšana 
 

13.30 
Izbraukšana uz 

Rīgu 

9.00 - 9.30 BROKASTIS 

9.40 - 10.00 Dienas tēma un TV (kultūras namā) 

10.15 - 12.45 Rīta ievirzes 

13.00 - 14.00 PUSDIENAS 

14.00 - 16.30 Pēcpusdienas ievirzes 

Jelgavas 
novada 

iepazīšana - 
ekskursijas 

Pēcpusdienas ievirzes 14.00 
Izstādes 

iekārtošana 
(pie muižas) 

 
15.30 - 18.00  

Izstāde un 
tirdziņš  

 
17.30 - 19.00 

3x3 valdes sēde 

16.30 - 17.00 Brīvbrīdis Brīvbrīdis 

17.00 - 18.45 

Pievakares 
ievirzes 

Apvārsnī Valdis 
Celms - Baltu 
dievestības 

pamati 

Pievakares  
ievirzes 

Apvārsnī Imants 
Lancmanis - 

Bīronu dzimtas    
mantojums Latvijā 

Pievakares  
ievirzes 

Apvārsnī Andrejs 
Mediņš - Dzīve ar 

misiju 

Pievakares  
ievirzes 

Apvāršņa laikā 
gatavošanās 

daudzinājumam ar 
Vītolu ģimeni 

19.00 - 20.00 VAKARIŅAS 

20.00 - 21.45 
Kārļa Kazāka koncerts 

(pie muižas) 

Ģimeņu 
orientēšanās ar 

uzdevumiem 

Izrādes maziem un 
lieliem – “Putni”, 

“Čučumuiža”, 
“ImproZoo” 

Senās pils 
atmošanās 

vakars 

Brīvais    
mikrofons 

20.00 Izbraukšana 
20.30-22.00 

Daudzinājums 
Tērvetē 

Noslēguma 
koncerts 

21.45 - 22.00                                  VAKARA DZIESMA, VAKARA PASACIŅA MAZAJIEM (pēc vakara pasākuma) 

22.00 - 23.00 

Vakara viesis, 
danči visai 
ģimenei, 
nīkšana 

Vakara viesis, 
danči visai 
ģimenei, 
nīkšana 

Vakara viesis, 
danči visai 
ģimenei, 
nīkšana 

Vakara viesis, 
danči visai 
ģimenei, 
nīkšana 

Vakara viesis, 
danči visai 
ģimenei, 
nīkšana 

Danči visai 
ģimenei, 
nīkšana 

Danco visi, 
nīkšana, 

sadziedāšanās 
ar viesi pie 
ugunskura 

23.00 - ... 

Danco tie, kam 
pāri 14, nīkšana, 
sadziedāšanās ar 

viesi pie 
ugunskura 

Danco tie, kam 
pāri 14, nīkšana, 
sadziedāšanās 

ar viesi pie 
ugunskura 

Danco tie, kam 
pāri 14, nīkšana, 
sadziedāšanās ar 

viesi pie 
ugunskura 

Danco tie, kam 
pāri 14, nīkšana, 
sadziedāšanās 

ar viesi pie 
ugunskura 

Nakts basketbols, 
danco tie, kam 

pāri 14, nīkšana, 
sadziedāšanās ar 

viesi pie 
ugunskura 

Danco tie, kam 
pāri 14, nīkšana, 
sadziedāšanās ar 

viesi pie 
ugunskura, uguns 

staigāšana 
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