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Ceļabiedri

Skaisti ceļi mūs
saveduši kopā
Šodien mūs visus kopā saveduši
dažādi ceļi.
Viens ir tas ceļš, kas mūs, Pelču 3x3
organizatorus, Bitinieku ģimeni, aizvedis līdz 3x3 kustībai, pie tās pašaizliedzīgajiem, patriotiskajiem ļaudīm. Tas
bija tik sen – 1995. gadā. Bet kopš tā
laika mūsu ģimenes ceļš ar 3x3 krustojas regulāri – kādam reizi mēnesī, kādam nedaudz retāk, bet visai ģimenei
noteikti vismaz reizi gadā.
Otrs ir mūsu ceļš pie vietējiem, pie
kuldīdzniekiem un pelčeniekiem, kuri
tik daudz palīdzējuši, lai visi varam šonedēļ te būt.
Trešais ir jūsu ceļš, pa kuru katrs esat
šodien atnācis līdz šejienei. Liela daļa –

draugu, ģimenes locekļu, kolēģu mudināti – pirmoreiz!
Ceturtais ceļš mums visiem kopā šonedēļ ejams – gudrojams un pārdomājams, izvērtējams un dziedams, dancojams un smejams. Būsim tajā atvērti un
sirsnīgi, sasmelsimies iedvesmu un spēku, vienlaikus daloties savās prasmēs,
atziņās un sirds siltumā viens ar otru.
Un piektais ceļš mūs katru vedīs mājup. Ticēsim, ka daudz bagātākus, stiprākus un priecīgākus!
Daiga un Aldis Bitinieki
(un šajā bildē neredzamie
mūsu ģimenes locekļi un čaklie palīgi –
Laura, Anete, Monta, Armands,
Kārlis, Einārs)

Mums katram ir savs
stāsts par to, kā esam kļuvuši par 3x3 ceļabiedriem.
Toreiz man bija mirklis pāri
divdesmit gadiem. Lasīju
par 3x3 nometnēm Latvijā
un domāju: ja es varētu...
Bet – tas šķita tik nereāli.
Kad sāku strādāt Balvu
rajona avīzē “Vaduguns”,
ceļš pats mani aizveda uz 3x3. Avīzes
redaktore Rasma Zvejniece bija apsolījusi Daigai Bitiniecei palīdzēt veidot Rucavas 3x3 avīzi 2001.gadā, bet
Rasma netika un ieteica vietā mani.
Manam vecākajam dēlam Edijam toreiz bija pieci gadi, un saieta laikā viņš
divreiz pamatīgi satraumēja kājas īkšķi.
Atceros, kā viņš teica: “Šitā ir stulba nometne, es gribu uz mājām.” Bet asaras
nožuva, kad no jūras traktors vilka vadu
– pilnu ar zivīm. Ir pagājuši 15 gadi. Un
mūsu ceļš 3x3 turpinās – ar to ir izaudzis gan Edijs, gan aug mani maize
puikas Ernests un Emīls. Visiem, kam to
stāstu un kas man saka: tā noteikti ir
liela vērtība, es atbildu ļoti skaidri: jā,
tā ir ļoti liela vērtība.
Kļuvusi par 3x3 ceļabiedri Rasmai,
esmu sev līdzi šajā ceļā paaicinājusi
daudzus citus: mana vecākā māsa Iveta
Celmiņa, kolēģes Tīna Sidoroviča un
Madara Kalniņa arī ir 3x3.
Es tiešām jūtos kā 3x3 ceļabiedre. Jo
zinu, ka esam gatavi padalīties ne vien
ar ūdeni un cepumiem, bet arī ar savu
laiku, domām un klātbūtni. Būt ceļabiedriem – tas nozīmē doties vienā virzienā, raugoties nevis kā likums pa vienu, bet, kas vēl labāk, katram pa savu
logu, bet atpakaļceļā samainīties vietām
un redzēt to, ko pirms tam redzēja otrs.
Lolita Lūse, Pelču 3x3 avīzes
“Ceļmallapa” redaktore

Darbīga, priecīga, draudzīga
latviska nedēļa
Apsveicu jūs Pelču 3x3! Paldies
Bitinieku ģimenei par lielo darbu, organizējot un vadot saietu.
Paldies Pelču ļaudīm par to, ka mūs
gaidījāt, sirsnīgi uzņemiet un par
mums rūpēsities. Un paldies katram no jums par to, ka izvēlējāties
būt ar mums kopā šonedēļ.

Lai mums
skaists ceļš!
Sveiki,
mīļie
trīsreiztrīsnieki!
Paldies jums visiem, ka šīs vasaras
jūsu izvēle ir bijusi iet pa 3x3 ceļu.
Vai šajā ceļā esam nonākuši kopā iet
tepat no kaimiņu pagastiem, vai citām
Latvijas vietām, vai no tuvākām un tālākām svešām zemēm, mūs gaida ražens
ceļa gabals - liela, gara tēva josta, nevar pūrā salocīt... un šajā jostā mēs katrs
ierakstīsim, iezīmēsim, iekalsim, iedziedāsim savu raksta gabaliņu. Mēs esam
tik dažādi, ar atšķirīgu dzīves pieredzi,
atšķirīgām gaumēm, atšķirīgiem raksturiem, bet mūs visus vieno kas svarīgāks
par visiem atšķirīgajiem sīkumiem. Tā ir
mūsu būtība, latvietība. Un tas ir mūsu
kopīgi ejamais ceļš - tuvāk savām saknēm, un reizē arī tuvāk galotnēm, tuvāk
ārpasaulei un reizē - dziļumā, pie sevis.
Lai mums bagāts šis vienas nedēļas
garuma ceļa gabaliņš - ar emocijām,
atklāsmēm, piedzīvojumiem, jaunu pieredzi un jauniem domu un sirds biedriem, kurus arī tad, kad saiets jau būs
pagājis, varēsim saukt par savējiem.
Savējie - tas ir varens spēks, tie, kas ir ar
mums kopā, domā vienu domu, un palīdz mums iet cełu. Pasaulē un pie sevis.
Lai mums skaists kopīgais cełš!
Inese Krūmiņa,
Latvijas 3x3 padomes priekšsēde

Mūs sagaida interesanta, darbīga,
priecīga, draudzīga latviska nedēļa.
Trešdien mēs piedalīsimies īpašā notikumā - grāmatas atvēršanas svētkos.Šī
ir grāmata par visiem Latvijas 3x3 kopš
pirmā saieta 1990. gadā. Grāmata
par 3x3 ārpus Latvijas, 1981. – 2011,
iznāca 2013. gadā. Pateicība par šīm
grāmatām pienākās redaktorēm Daigai
Bitiniecei un Rasmai Zvejniecei.
Ievadrakstos jaunajā grāmatā Ilga
Reizniece saka: 3x3 ir ideālā Latvija
realitātē, Laura Bitiniece – ka 3x3 ir
viens no labākajiem eko, etno un darīsim paši domāšanas paraugiem, uzsverot 3x3 toleranci pret atšķirīgo. Alberts
Rokpelnis norāda, ka latviskums, ko
gūst 3x3, ir ne tikai tradicionālās kultūras plašāka iepazīšana, bet arī mīlestība pret savu valsti un tautu un apziņa,
ka latvieša pienākums ir strādāt Latvijas
izaugsmei. Labus vārdus par 3x3 un tā
pozitīvo ietekmi uz mūsu latvietības izpratni ir teikuši daudzi. Padomāsim,
vai un kā mēs katrs varam šo pozitīvo
ietekmi dot tālāk, dzīvē pielietot 3x3 gūtās atziņas un prasmes.
Latvijas 3x3 padomes priekšsēde
Inese Krūmiņa 3x3 vēstījumā Latvijas
simtgadei saka: parasti praksē latvietības vērtība tiek saskatīta caur tautas
bagāto kultūras mantojumu , bet ne
caur valstiskumu. Vai tas nozīmē, ka
Latvija, kas taču ir Latvijas valsts, mums
nešķiet augstu vērtējama? Un ja nē,
vai tiešām ir vienalga, kas un kā valda
zemi, kurā dzīvojam? Inese saka: “Tas
kādu māju, kādu Latviju būvējam, kam
un ko ļaujam būvēt, ir mūsu darbības

vai arī bezdarbības tiešs rezultāts.”
Galvenokārt viņa uzsver politiskās un
pilsoniskās aktivitātes nozīmi. Es domāju, ka katrs no mums var radīt pozitīvas pārmaiņas apkārtējā vidē. Latvija
ir mūsu valsts, vienīgā, kas mums ir. Ja
mēs ar to neesam pilnībā apmierināti,
kas to var mainīt? Kas ir tie “viņi”, kas
rada vai pieļauj nebūšanas, kuru, diemžēl, netrūkst? Kā mēs varam celt apziņu, ka mēs katrs esam atbildīgs par to,
kāda ir mūsu valsts? Ineses vārdiem
– “Mēs drīkstam, varam un spējam būvēt savu valsti labāku, tādu, lai pašiem
prieks tajā dzīvot.”
3x3 kustība sākās pāris cilvēku iniciatīvā, tiem piebiedrojās simti, tad
tūkstoši, un tagad dalībnieku kopskaits
ir ap 33000. 3x3 mūs visus ir bagātinājis, palīdzējis apzināties savas saknes un lepoties ar to, ka esam latvieši.
Dalīsimies ar iegūto savās mājās, savā
pilsētā, savā novadā. Nebūsim tie “viņi”
kam pierakstām atbildību par Latvijas
neveiksmēm, būsim “mēs”, kas palīdz
tās novērst, lai varam lepoties ar savu
valsti.
Līga Ruperte, 3x3 globālā
koordinatore

Ceļmallapas redakcija atrodas skolas
1.stāvā 127. kabinetā (datorklasē).
Informāciju lūdzu iesūtīt e-pastā: lolita.luse@inbox.lv
vai neatliekamos gadījumos zvanīt pa tālr. 20245436.

Datori ar interneta pieslēgumu, jaunākās grāmatas
un preses izdevumi Pelču bibliotēkā
(pils kreisajā spārnā, 1.stāvā) būs katru dienu pēcpusdienās
no plkst. 14.00- līdz 19.30.

Ieviržu vadītāju sapulce notiks pilī, 2. stāva zālē
svētdien, 24. jūlijā, 17.30.

Saieta mājvietas adrese:
Pelču speciālā internātpamatskola - attīstības centrs;
Saules Stari, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV -3322
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Svētdien, 24. jūlijā
Tēma – ceļabiedri
12.00-14.00 Reģistrācija
14.30 Pusdienas
15.30 Atklāšana pie pils
16.30 Apkārtnes iepazīšana;
ieviržu vadītāju tikšanās pilī
17.30 Kļavu stādīšanas talka
pie skolas
18.30-19.30 Vakariņas
19.30-21.00 Iepazīšanās vakars
pils parkā
21.00 Vakardziesma. Vakara
pasaciņa
21.30-22.30 Folkloras vakars
pils parkā
22.30-23.30 Danči mazajiem
skolas 4.st. zālē
23.30… Danči no 14 gadiem
skolas 4.st. zālē; nīkšana pilī

Pirmdien, 25. jūlijā
Tēma – ceļavējš
No 7.00 Makšķerēšana – pie
Ulda Pelčera viņa zivju dīķos
8.00-9.00 Celšanās, rīta
modināšana
9.00-9.30 Brokastis
9.30-10.00 TV, informācija,
dienas tēma, jubilāru sumināšana skolas 4.st. zālē
10.15-12.45 Rīta ievirzes
13.00- 14.00 Pusdienas
14.00 -16.00 Pēcpusdienas
ievirzes
16.15-17.15 Apvārsnī uzņēmēja Baiba Mikāla; skolas 4.st.
zālē
16.15-18.30 Pievakares
nodarbības
18.30-19.30 Vakariņas
19.30-21.00 Kuldīgas amatierkolektīvu koncerts pils parkā
21.00 Vakardziesma. Vakara
pasaciņa
21.30-22.30 Lidmodeļu parāde
pie skolas. Filma Tēvs, radi un
kuļmašīna skolas 4.stāva zālē
22.30-23.30 Danči mazajiem
skolas 4.stāva zālē
22.30-23.30 Nakts viesis –
ekonomists Mārtiņš Kazāks
pilī, 2. stāva zālē
23.30… Danči no 14 gadiem
skolas 4.stāva zālē; nīkšana
pilī

Aicina
Pelču
televīzija

Nometniek! Piedalies arī Tu Pelču
TV veidošanā!

Iesūti savu variāciju par katras nometnes dienas tēmu – derēs gan
foto, gan īsi video. Iemūžināto sūti uz
e-pastu arimes3x3@gmail.com un
seko līdzi Pelču TV rubrikai “Arī mēs
3x3”. Neturi sveci zem pūra! Liec lietā savu brīnišķo iztēli jau šodien un
apspēlē tēmu “Ceļabiedri”. Iesūtītos
materiālus varēsi redzēt jau rīt no rīta
Pelču 3x3 TV ziņās.

Taps saieta
mūzikas disks

Trešdienas vakarā notiks Brīvais
mikrofons.
Tas nozīmē, ka katrs, kuram ir kāds
muzikāls priekšnesums (dziedams vai
spēlējams), varēs savu pieteikumu
pirmdien, otrdien un pat vēl trešdien
atstāt labi redzamā vietā novietotā kastē (par tās atrašanās vietu tiks paziņots
nākamajā Ceļmallapas numurā).
Bet, ja vēlaties savu dziesmu ierakstīt
skaņu studijā kopā ar Andri Davidoni,
Daini Kažoku un Ingu Krūmiņu, tad jau
tagad jāpiesakās pie Ingus 29514833.
Ieraksti studijā notiks rīt un parīt.

Uzmanību – latvānis!

Pelči ir skaista un sakopta vieta,
taču, ja iesiet makšķerēt uz Ulda
Pelčera zivju dīķiem vai peldēties
ierīkotajā peldvietā, kādā ceļa posmā abās tā malās redzēsiet garus,
zaļus augus. Tie ir latvāņi! Lūdzu
tiem nepieskarieties, jo to sula ir
toksiska.

Sosnovska latvānis savai attīstībai
Latvijā atradis ļoti labvēlīgu vidi, vairākus gadu desmitus pārgājis savvaļā,
kļūstot par nevēlamu un agresīvu nezāli, ko ļoti grūti apkarot.
Tas kopš 1954. gada ievazāts no
Padomju Savienības, zinātniekiem izmēģinot daudzu latvāņu sugas. Par vienu no vērtīgākajiem lopbarības augiem
tika atzīts Sosnovska latvānis, kas satur
daudz ogļhidrātu un olbaltumvielu, bet
maz kokšķiedras.
(Nejaukt ar Sibīrijas latvāni, kas ir
sena Latvijas vietējās floras suga, tas
izplatītsceļmalās, pļavās, mežos un tīrumos kā nezāle.)
Pirmais lauks 0,2 ha platībā tika apsēts pie Barkavas – Lubānas ceļa, bet
80.gadu beigās, mainoties lauku apsaimniekošanas politikai, Sosnovska
latvāņa izplatība Latvijā kļuva nekontrolējama visā Latvijas teritorijā.
Nu Sosnovska latvānis Latvijā jau aug
vairāk kā 10 230 ha platībā jeb aizņem
0,16 % no Latvijas kopplatības, informē
Valsts augu aizsardzības dienests.
Procentuāli
visvairāk invadēti ar
Sosnovska latvāni ir: 1. Cēsu novads –
4,7% 2. Siguldas novads – 1,9% 3.
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Viļānu novads – 1,0% 4. Ķekavas novads – 0,9% 5. Dagdas novads – 0,8%.
Taču tie sastopami arī pie Pelču zivju
dīķiem.
Sosnovska latvāņa sula ir fototoksiska. Tai, nonākot kontaktā ar ādu, kas
tiek apstarota ar ultravioletajiem stariem (parasti no saules gaismas), toksiska viela – furokumarīni - aktivizējas un
latvānis izraisa apdeguma čūlas.
Sula nekavējoties jānomazgā ar ziepēm un ūdeni, skarto laukumu nepieciešams sargāt no saules gaismas 72
stundas.

Pelču 3x3 saieta noteikumi Par Pelčiem
1.
2.

Saietā uzrunāsim viens otru uz tu.

Ēdienreizēs pie galda centīsimies
vispirms aizpildīt vistālākās vietas,
lai citiem nav jāspraucas mums garām. Iespējami bieži mainīsim pretim
un blakus sēdētājus, lai šajā īsajā laikā
iepazītos ar daudziem labiem ļaudīm.
Pēc garšīgas maltītes pateiksim paldies
saimniecēm.
Ēšanu sāksim tikai pēc galda
dziesmas.
Ieejas biļete ēdnīcā ir vārda karte.
Vārda karti nēsāsim visiem redzamā vietā.
Ievirzes izvēlēsimies visai nedēļai,
pārdomāsim labi, ko darīsim visā
dienas garumā.
Saudzīgi apiesimies ar to, kas
mums atvēlēts lietošanā šajā nedēļā – telpām un to inventāru, darba piederumiem, materiāliem.
Istabiņās un citās saieta telpās tīrību un kārtību uzturēsim paši.
Neaizmirsīsim pateikt kādu labu vārdu
saieta tehniskajam personālam, kuri ieguldījuši lielu darbu, lai mēs visi Pelčos
varētu justies labi.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Vecāki uzņemas pilnu atbildību par
saviem nepilngadīgajiem bērniem
visu saieta laiku. Uzmanīsim ne tikai savus, bet arī citu bērnus!
Nīkšanas ilgums nav ierobežots,
bet katram pašam (vai vecākiem)
jāzina, cikos jāiet pie miera, lai nākamajā dienā spētu ražīgi strādāt ievirzēs.
Saieta laikā no alkoholiskajiem
dzērieniem atļauts lietot tikai
alu. Nepilngadīgajiem aizliegts lietot arī
to! Alu atļauts lietot tikai nīkšanas telpās.
Bērni drīkst doties peldēties tikai kopā ar vecākiem vai izņēmuma gadījumā ar kādu citu pilngadīgu
personu. Lūdzu atcerieties – ceļā uz peldvietu nepieskarties latvāņiem!
Gultas veļa pēc saieta būs jānodod dežurantiem.
Neskaidrību gadījumā, lūdzu,
sazinieties ar saieta vadītājiem Daigu (vakara kultūras programmas, Apvārsnis, Vakara viesis, tirdziņš)
– 29463930, Aldi (saimnieciskie jautājumi, transports, ekskursijas) – 28324272,
Lauru (finansiālie jautājumi, ēdināšana, naktsmītnes) - 28879068, Aneti
(telpas un materiāli ievirzēm, danči)
– 28334906.

9.

10.
11.
12.
13.

Pagastā deklarēti 1089 iedzīvotāji
Platība 56,6 km²

Saieta mājvieta būs Pelču speciālajā
internātskolā-attīstības centrā, Pelču pilī
un pagasta bērnudārzā, kas ir Kuldīgas
pirmsskolas izglītības iestādes Bitīte
filiāle.
Pelču speciālajā internātskolā-attīstības centrā mūsdienīgi iekārtotos kabinetos ir iespējams apgūt galdnieka
palīga, pavāra palīga, lauksaimniecības
palīgstrādnieka, mežsaimnieka profesiju - pirmo kvalifikācijas līmeni. Visas
arodapmācības programmas ir licencētas. Centrā nodrošināta telpu pieejamība skolēniem ar īpašām vajadzībām,
kuri pārvietojas ratiņkrēslos.
Pelču pagastā darbojas vairāki uzņēmumi: “BIOR” zivju audzētava “Tome”,
kokzāģētava SIA “Mežmaļi”, populārs
ir peoniju dārzs “Ziedoņi” u.c. Aktīvi ir
pašdarbnieki - darbojas bērnu jauniešu
deju grupa, jauktais vokālais ansamblis
Avots un rudenī sāksies deju kolektīva
mēģinājumi.

Uz Pelčiem
no Kuldīgas
un no Kuldīgas
uz Pelčiem bieži kursē
autobuss
Lūk, grafiks.

Nostāsts par
Pelču pili

Pils ziemeļaustrumu stūrī virs pirmā stāva loga atrodas bareljefs,
kurā attēlota latvju virsaiša Līves,
Līvenu cilts priekšteča galva.
Ir nostāsts, kas vēsta, ka pils atklāšanas svinībās, kurās piedalījusies visa
Kurzemes muižniecība, noticis starpgadījums. Kad vakara krēslā bija iecerēta
grandioza uguņošana, raķešu sārtajā
gaismā viesus esot satraukusi bareljefā

attēlotā senlatviešu virsaiša drūmā sejas izteiksme, it kā zvērojošās acis. Šis
starpgadījums esot izjaucis svētku noskaņu, viesi steigušies aizbraukt. Firsts
Līvens licis nekavējoties izkalt šo nevēlamo bareljefu un tā vietā ievietot
citu – ar skaistas jaunavas galvu. Šāds
bareljefs ilgus gadus atradies pils bēniņos, vēlāk pazudis. Viskaislīgākais
firsts Līvens bijis medībās, kad viņš
vārda pilnā nozīmē trakojis. Piķierim
bez žēlastības bijis jādzen suņi mežā,
lai apmierinātu kaislā cilvēka vēlēšanos pēc zvēru asinīm. Tad vakaros bez
apstājas plūduši Reinas vīni un dārgi
šņabji.
4

Atiet no
VIRKAS
Kuldīgā

Atiet		
no			
Pelčiem

Dienas,
kurās
kursē

6.30

7.00		

1-5

7.30

8.05		

1-6

9.20

9.50		

1-6

10.20

10.50

1-6

13.30

14.20

1-6

15.00

15.35

1-5

16.05

16.50

1-5

17. 20

17.55

1-6

20.30

21.00

1-6

Lielās ekskursijas
Otrdien, 26. jūlijā, no 13.30 līdz
20.00 ar autobusiem dosimies lielajās Kuldīgas novada iepazīšanas
ekskursijās.
Lūdzu katram izvēlēties vienu no
7 maršrutiem!
Pierakstīties uz lapām Pelču pils
1. stāva gaitenī varēs no svētdienas
līdz otrdienas rīta plkst. 10.00.
Ja kādā no maršruta autobusiem
vairs vietu nebūs, drīkstēs braukt
līdzi ar savu auto.

Maršruts nr.1

Skaņuplašu un senlietu muzejs
Rumbas pagasta „Birzniekos”.
Tā saimnieks Atis Gunivaldis Bērtiņš
ir senu lietu vācējs, novadpētnieks,
skaņuplašu kolekcionārs ar gandrīz 70
gadu stāžu, mūzikas cienītājs un izzinātājs, īstens Latvijas patriots, kura krājumā ir iespaidīga patafonu, gramofonu
un skaņuplašu kolekcija - 5500 skaņuplates no pašiem pirmsākumiem, kad
tās sāka ierakstīt Latvijā. Paša Bērtiņa
kunga sirds pieder Bellacord. Autors
grāmatai “ Latviešu skaņuplašu vēsture”, par kuru 2015.g. saņēmis Kuldīgas
novada Goda balvu par ieguldīto darbu mūzikas vēstures pētniecībā un
popularizēšanā.
Meža mācību, atpūtas un izziņas
parks “Ozolu biotops” un Līvu iela
Kabiles pagastā
Aivara Bergmaņa izveidotais parks ar
meža izziņu takām, meža boulingu un
“Līvu” dziesmu ielu – tā ir viņa sirdslieta,
ceļojums Aivara meža un dzīves sajūtās.
Svētnīca ar altārakmeni, raganas māja,
zelta mēness, elektriskā zivs, spoku
koks, Jāņa laukums, Baltā vilka taka –
te ir arī vieta brīvām izpausmēm uz neapstrādātām koka pamatnēm “Izstāžu
zālē”.
“Hartmaņa darbnīcas” Kabiles
pagastā
Andrejs Hartmanis seniors un Andrejs
Hartmanis juniors savās darbnīcās nodarbojas ar galdniecību, izgatavo durvis
un logus.
Kabiles pagasta “Palejas”
Daina Ļeonova piedāvā dārza apskati; saimniecībā audzē pīles.

Maršruts nr.2

Padures muižas klēts.
XVIII gadsimta vienstāva ēka ar savdabīgu mansarda jumtu, sadalītu it kā

divos stāvos – Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis- vienīgā saglabājusies
tāda stila celtne Latvijā. Klēts celta no
laukakmeņiem un ķieģeļiem, apmesta
ar javu. Klētniece Alise viesus iepazīstinās ar latviskās dzīvesziņas liecībām –
saieta namu un “Padures vēstures apcirkņu ekspozīciju” – novadpētniecības
muzeju. Klēts apcirkņi lepojas ar tuvākajā apkārtnē savāktajām senlietām –
1735 priekšmetiem, kuri vēsta par
Kurzemes lauku darbiem un sadzīvi
18.-20.gadsimtam.
Ūšu namiņš.
Latvijā vienīgais atsevišķi stāvošais
manteļskurstenis.
“Medulāji”
Dravnieka un biškopja M.Emara
māja, kurā var iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem biškopībā, apskatīt
nelielu biškopības vēstures ekspozīciju.
“Amazone” un “Upeskalni”.
1993.gadā uz zemnieku saimniecības “Upeskalni” bāzes tika nodibināts
uzņēmums “Amazone” , kas ir vācu firmas “Amazonen-Werke” oficiālais pārstāvis Latvijā.Uzņēmēja Baiba Mikāla
un viņas vīrs Arvis ir abu šo saimniecību vadītāji. “Amazone” pārdod, remontē un iznomā ne tikai šīs firmas, bet arī
vācu firmu “Krone” un “Grimme” ražoto lauksaimniecības tehniku. Zemnieku
saimniecība “Upeskalni” apsaimnieko zemi tūkstoš hektāru platībā ap
Kuldīgu. Tie ir kā izmēģinājuma lauki
“Amazones” piedāvātajai vācu lauksaimniecības tehnikai. “Upeskalnos”
Baibas dzimtas māju dārzu 1925.gadā
sāka veidot viņas vecāsmammas māsas
vīrs, Kuldīgas pusē dzimušais Andrejs
Zeidaks – Latvijas ainavu arhitektūras
pamatlicējs, Vērmaņdārza izveidotājs
Rīgā.
“Lazdkalni”.
Solveigas – diplomētas agronomes un
viņas vīra Jāņa Melnaču daiļdārzs un
stādu audzētava. Skatāmas 30 peoniju
šķirnes un košumaugi.
Z/s “ Smilškalni”.
Alvila Elkšņa aveņu lauki ar pašu
audzētām ogām. 1840.gada recepte
ar paša interpretācijām – tie ir vīndara Alvila darītie vīni. Alvils ir filologs ar
dārzkopja izglītību un Imanta Ziedoņa
vārdiem par sevi saka tā: ja es nebūtu dzejnieks, es būtu dārznieks. “
Smilškalnu” vagās aug arī upenes un
smiltsērkšķi. Gadā tiek raudzētas 3,5
tonnas. Iespēja degustēt ogas un vīnu.
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Maršruts Nr.3

Vides un veselības saimniecība
“Upmaļi” Rendas pagastā.
Māja ar smaržu, pašu saimnieku veidotu un sakoptu vidi un veselīgu dzīvesveidu Īvandes upes ielokā.
Čakru dārzi, meditāciju vietas, aromterapija, refleksoloģija, veselīgā uztura
u.c.dziedinošie dārzi – dabas, augu,
ūdens un uztura dziedināšanas piedzīvojums kopā ar zāļu sievu Māru
Bergmani. Gardas zāļu tējas no Tēju
dārza ar zīmolu “AnnaS BergmanS” ,
iepazīstot un saprotot augus Sarunu
dārzā. Smaržu maisiņi, dekoratīvie spilventiņi ar aromātisko augu pildījumu,
rotaļlietas ar dzīvās dabas smaržu.
Mārtiņa Vāgnera vīna dārzs.
SIA “Vini Curlandia” - Kanādas tautietim Mārtiņam Vāgneram piederošs
vīna dārzs ar 11 dažādu šķirņu vīnogām, vīna darītava, kā arī kailsēkļu
ķirbju audzētava Rendā. 4 ha lielā vīna
dārza apskate. Rendā gatavoti vīni no
Abavas ielejā audzētām ekoloģiskām
vīnogām. Autentiski Kurzemes hercogistes vīni: Riesling, Dvietes zilais vīnogu sarkanvīns, tīrais medus vīns.
Nacionālās pretošanās kustības muzejs Rendas pagasta
“Viesturos”.
Muzejs
nesalaužamam
garam.
Muzeja izveidotājs ir Rubeņa fonda valdes loceklis Andrejs Ķeizars, nacionālās
pretošanās kustības pētnieks. Muzejs
ierīkots bijušās mežniecības ēkā un tā
ekspozīcija atspoguļo latviešu tautas
vēstures periodu no 1940. līdz 1990.
gadam – laiku par pretošanos abām –
nacistiskās Vācijas un PSRS okupāciju
varām, kā arī Nacionālo partizānu karam no 1944. līdz 1956.gadam.
Brīvdienu māja “Zāgkalni”.
Usmas ezera zvejnieks, “ Zāgkalnu”
saimnieks Jānis Bušers, kaislīgs zirgu
un džeza mūzikas mīļotājs. Visa ģimene jau gadus desmit nodarbojas ar
sporta un hobija zirgiem. Ģimene iesaistījusies kustībā “Lieliska dāvana” –
dāvanu kartes izjādēm ar Zāgkalnu
zirgiem. Jau septiņas reizes Bušeru
ģimene rīko Latvijas mēroga sacensības – “Zāgkalnu kausa” izcīņa konkūrā. Zirgi, zuši un saimes spēks raksturo
visu Bušeru ģimeni.

Maršruts Nr.4

Ķoniņciems.
Kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskais mantojums, tā saglabāšana, atjaunošana
un popularizēšana;biedrība “ Dižavots”,
Kuldīgas novada brīvciemu vēsture un
brīvo kuršu tradīcijas. 2015.gadā vēsturnieks Agris Dzenis izdeva grāmatu –
monogrāfiju “Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā” par kuršu ķoniņu
kopienas 700 gadus ilgo brīvības saglabāšanas pieredzi. Turlavā vēl tagad ir
teiciens: “Dzīvot kā ķēniņam (ķoniņam)
nozīmē pašam sevi apgādāt, nevienam
nemaksāt nodevas un nebūt parādā.”
Pliķu ciems.
Senais Pliķu ciems – viens no septiņiem
kuršu ķoniņu ciemiem.Tontegodes –
atpazīstamākā ķoniņu dzimta kuršu brīvciemā - Pliķu ciemā. Šeit kādreiz bijušas
deviņas dzīvojamās mājas ar interesantiem nosaukumiem. Ciemā ir trīs dižkoki –
kastanis, osis un kļava. Pliķu pilskalnā,
Vilgāles ezera krastā atrodas kapsēta.
Lipaiķu baznīca.
386 gadus vecajā baznīcā attēloti
Pliķu ciema ģerboņi, Ziemeļu brīvciema
ģerbonis no 1664.gada. Baznīcas būvniecībā ķoniņi ielikuši gan darbu, gan
naudu. Ilggadējā Turlavas kultūras darbiniece, Lipaiķu draudzes priekšniece
Velta Krūmiņa kopā ar turlavniekiem izveidojusi baznīcu par garīgās dzīves un
mākslas centru.
Lipaiķu mācītājmuižā 1771.gadā
piedzima Kārlis Ferdinands Amenda –
mācītāja dēls, lielisks vijolnieks un
Ludviga van Bēthovena uzticams
draugs.
Maras muiža.
Maras muižas atdzimšana ir stāsts par
cilvēku attiecībām ar vidi, kurā viņi dzīvo. Un šeit dzīvo arī laime. Maras muižas saimniece Ilga Pranča-Hartingere
kopā ar vīru Verneru Hartingeru paši
restaurējuši un iekārtojuši šeit dzīves
vietu. Kultūrvēsturisks objekts, kuru atjaunojot 2004.gadā, ir saglabāta ēkas
vēsturiskā elpa,īpašais šarms un aura.
3 hektārus plašajā parkā kādam ozolam varētu būt ap 600 gadu, bet turpat
koku lapotnēs mīt vairāk nekā 50 putnu
sugas.
Z/s “Kalna Mikas”
Z/s īpašnieks Jānis Brantevics – moderna piena lopkopība.

Maršruts Nr.5

“Nornieki” un zīmols “Baudi!”
Lielākā Latvijas strausu audzētava.
Apskatāmi apmēram 170 putni, piedāvājumā izstrādājumi no strausu gaļas, ādas un spalvām. ”Baudi!” tie ir

ekskluzīvi strausu gaļas produkti – desas un basturma, ko gatavo SIA “Alias
Products”. Tā ir Agneses Bukas privātā
iniciatīva ar tālejošu mērķi – izveidot
Latvijas delikatešu ražotni. Visa sākums
ir Agneses ģimenes audzētie vīngliemeži un draugu Pētera Gobzema un Alda
Andersona audzētie strausi.
Ilondas Reitas zirgi.
Reiterterapija; iespējama izjāde bērniem zirgu mugurā.
TLMS “Vēveri”.
Audēju studija. Iespējas pašiem pamēģināt aušanas procesu. Tekstīliju
iegāde.
Valtaiķu ev.lut.baznīca.
Baznīca celta 1792.gadā. Tajā atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļi –
I.L.Eginka 1833.gada veidotā altāra
glezna “Golgāta” un 15 skaistas un
smalki izstrādātas logu vitrāžas, izgatavotas pēc Vilhelma Purvīša skicēm.
Ap altāri izvietotas 4 vitrāžas, kas vēsta
par bruņinieku tikumiem – drošsirdību, dievbijību, žēlsirdību un labdarību.
Pārējās vitrāžas ataino notikumus no
Jaunās derības. Vitrāžas Kazdangas barons Manteifelis 20.gs.sākumā pasūtījis
Itālijā. Viena loga izveidošana esot izmaksājusi 700 zelta rubļus, kad tajā laikā viena govs maksājusi 3 zelta rubļus.
Gatis Zonenbergs.
Gatis Zonenbergs ir “Sējēja” balvas laureāts, zemnieks Laidu pagasta “Jaunkalnos”. Viktorijas un Gata
Zonenbergu jaunākā būve – biroja ēka
ar pirti, džakuzi vannu, ziemas dārzu un
atpūtas telpām.

Maršruts Nr.6

Vārmes pagasts.
Liepu birzs ar pastaigu taku (400 m),
atpūtas parks “Aizupītes”, Omiķu grava.
Vārmes pagasta “Rāznieki”.
Gunta Ēķe audzē kazu ganāmpulku.
Vārmes Sv.Miķeļa ev.lut.baznīca.
Celta barona fon Brinkena laikā 1661.1663.g., atjaunota 1874.gadā. Bijuši brīnišķīgi kokgriezumi, altāra retabla radniecīga Ugāles baznīcai. Laikā no 1937.
līdz 1939.gadam Vārmes draudzes
namu cēla pati draudze. Baznīca nodegusi 1971.gadā it kā no zibens spēriena.
Darbība tika atsākta 1990.-1991.gadā.
Baznīcas atjaunošana sākās 1995.gadā.
Viesu /brīvdienu nams “ Polīši”
un brīvdabas dievnams “ Bētele”
Rumbas pagastā.
“Polīšos” galvenā saimniekošanas nozare ir akvakultūra. Viesiem - brīvdienu
nams – kempings, terase, peldvieta,
maksas makšķerēšana 13 zivju dīķos,
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laivas, sporta laukumi, 2 km pastaigu
taka mežā.
Brīvdabas dievnams “Bētele” iesvētīts
2012.gadā un ir vienīgais tāda veida
brīvdabas dievnams Latvijā – lūgšanām,
meditācijai, kristībām, laulībām. “Polīšu”
saimnieks Viesturs Pirro ir mācītājs
Kuldīgas Svētās Katrīnas ev.lut.baznīcā.
Kuldīgas uzņēmums MGS Factory
un skrejriteņi “Dip-Dap” Rumbas
pagasta “Miķeļos”.
Bērnu koka skrejriteņu “Dip-Dap” un
koka rotaļlietu (leļļu koka māju) ražotne. Skrejriteņa iepakojums ieguvis divas Pasaules iepakojuma organizācijas
prestižā starptautiskā konkursa World
Star balvas. No saplākšņa veidoto moduļmājiņu jeb latviešu lego ideja ir tās
attīstīt, lai bērni varētu uzbūvēt veselu
pilsētiņu.

Maršruts Nr.7

Īvandes ūdensdzirnavas.
Ūdensdzirnavas, kas celtas 1842.
gadā, ir vienas no retajām Latvijā, kas
joprojām darbojas. 2015.gadā biedrība “Mūsu mājas – Īvande” īstenoja
projektu ūdensdzirnavu jumta labošanai. Pateicoties 6200 eiro, ko piešķīrusi
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija, SIA Vinder ER salaboja jumta galu upes puses fasādē.
Īvandes muiža.
Apskatāma vecā kungu māja, celta
18.gs.beigās; jaunā pils – 19.gs. neoklasicisma stilā celts arhitektūras piemineklis. Jauniešu mītne vasarā uzņem
100, ziemā 70 ceļotājus. Parka aug
Eiropas baltegle – lielākā Baltijā.
Ēdoles pils un baznīca.
Vienīgā Kurzemes bīskapijas celtā
mūra pils 1265.gadā ar torņiem un
iekšpagalmu. Ēdoles baznīca – viens no
izcilākajiem baroka laika pieminekļiem,
tās interjerā grezni baroka un rokoko
kokgriezumi, manierisma stila altāris.
Baznīca darbojas vienas no vecākajām
skanošajām ērģelēm Latvijā.
Alsunga.
Latvijas konservatīvākais novads.
Alsunga – Suitu galvaspilsēta, jau gandrīz 400 gadus tā ir vēsturiskā Suitu novada centrs.Tās iedzīvotāji ir neliela katoļu sala luteriskās Kurzemes. Īpatnējas
dziesmas (etnogrāfiskais ansamblis
“Suitu sievas”),krāšņi tautas tērpi, valodas izloksne, sklandrauši, dzīvas suitu
tradīcijas un ticējumi.
Stāvkrasts Jūrkalnē.
Savdabīgs Baltijas jūras stāvkrasts
gandrīz 20 m augstumā, ko izskalojusi
jūra.

Grāmata
gatava!

3x3 simboli
3x3 simbols ir Dieva zīme.

Trešdien, 27. jūlijā, 19.30 Pelču 3x3
svinīgi atvērsim grāmatu 3x3 Latvijā.
1990 – 2015.
Tās redaktores un autores ir Pelču
3x3 vadītāja Daiga Bitiniece un Rasma
Zvejniece. Abas pēc profesijas žurnālistes.
Darbs pie grāmatas sākās pirms diviem gadiem Rucavas 3x3 nometnē. Tad
abas redaktores visu nedēļu atlasīja, sistematizēja, skenēja attēlus, meklēja kontaktus cilvēkiem, kuri bijuši saistīti ar 3x3.
Pēc tam tas viss bija jāraksta, jārediģē,
fakti jāprecizē.
Par dažām nometnēm materiālu un fotogrāfiju bija kā jūra, bet par citām tikpat
kā nebija – vajadzēja vākt atmiņas.
„Izvēloties materiālus, daudz ņēmām
vērā to, lai cilvēki, kuri ar šo kustību nav
saskārušies, redzētu, cik blīvs ir intelektuālais pienesums no stiprām, radošām
personībām. Vairākās nometnēs strādājis
Imants Ziedonis, Māra Zālīte, Vaira VīķeFreiberga, Valters Nollendorfs, Roberts
Mūks u.c.; daudzās Līga Ruperte, Māra
un Jānis Tupeši, Roze Stiebra, Austris
Grasis, Daira Cilne, Valdis Muktupāvels,

Solveiga
un Zigurds Miezīši, Gundega un
Jānis Peniķi, Ilga Reizniece, Lauma
Vlasova utt. Vēl un vēl lielas personības,
kuras brīvprātīgi un par velti ieguldījušas
zināšanas un enerģiju. Tieši tāpēc 3x3
kustība ir tik iedvesmojoša!” saka Daiga.
Grāmatu pret 30 eiro ziedojumu
Pelčos šonedēļ varēs iegādāties infocentrā pils 1.stāvā. Līdzekļi tiks ieguldīti nākamās grāmatas tapšanā.
Atklāšanai aicināti gan nometņu vadītāji, gan ziedotāji, par kuru naudu izdevums tapa.
Pēc nometnes grāmatu varēs nopirkt
Rīgā, Okupācijas muzejā. Pa eksemplāram tā aizsūtīta to novadu un pagastu
bibliotēkām, kuros notikušas nometnes.
Grāmata būs arī Pelču bibliotēkā.
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Katrai nometnei (saietam) top sava
mākslinieku izstrādāta īpaša zīme, kas
ietver trijstūra figūru (Dieva zīme; simbolizē trīs paaudzes ģimenē, latviešus
no Latvijas, Austrumiem un Rietumiem),
nometnes norises vietu un laiku.
Pelču 3x3 zīmes
autore ir
Agrita
Krieviņa.
Sarunu
ar viņu lasi
“Ceļmallapas”
pirmdienas
numurā.

3x3 mērķi

3x3 nometnes tiek rīkotas visu
vecumu latviešiem no visiem kontinentiem, lai:
l padziļinātu un paplašinātu latviskās zināšanas,
l stiprinātu latviskas ģimenes,
l sekmētu latviskas draudzības,
l veicinātu latvisku kopības izjūtu,
l attīstītu latvisko kultūrvidi (Latvijā).

Padomi tiem, kas te pirmoreiz
Uldis pagājušā
gada 3x3
saietā Viļānos
savā vārda
dienā kopā ar
sveicēju Dainu
jeb Kleopatru.

Esiet sveicināti! Nu tā - esat atbraukuši uz nometni, bet neesat īsti
droši, kas te notiks, ko te darīs un
kas te būs, vai ne?
130 eiro uz kokiem neaug, un, ja vēl
jāmaksā par sievu un knariņiem, tad joki
mazi. Naudiņa izsviesta un vai pašiem
arī būs kas ticis? Mana augstākā vadība
ir uzdevusi jūs šai virzienā apgaismot,
un, kur vajadzīgs, mierināt, bet tikai pēc
tam, kad būšu pateicis sliktās ziņas.
Ja jums te nepatiks, tad varēsit raudāt, kliegt, stāvēt uz galvas, savu naudiņu atpakaļ nedabūsit. Bet kāpēc gan lai
jums te nepatiktu?
Sievas varēs izklačoties, sabāzt bērnus bērnudārzā, iet gulēt kopā ar vistām vai naktī uz dančiem. Skola ir tik
liela, ka pielaulātā persona, ja vispār
jūs meklēs, atradīs tikai sestajā dienā
uz prombraukšanu. Ja tā nav laime, tad
definējiet man, kas tas ir?
Visās publikācijās rakstīts, ka nometne ir vide, kurā notiek garīga un fiziska darbošanās sevis pilnveidošanā. Es
esmu bijis kādās 30 nometnēs (kas to
var izskaitīt) un esmu tā pilnveidots, ka
mans ķermenis nekādu pilnveidošanu
vairs neņem pretīm. Ar to es gribu sacīt,
ka publikācijās vienmēr tiek sarakstīti
visādi daiļskanīgi pekstiņi. Ir jāprot atškirt graudus no pelavām.
Esat gatavi mazai informatīvai ekskursijai? Labs ir. Aiziet!
Jūs esat iebraukuši nometnē.
Vispirms, jūs reģistrēs, iedos zīmi ar
Jūsu vārdu (nav vērts argumentēt, ka
jūs ļoti labi zināt, kā jūs sauc), piedāvās
iespēju iegādāties nometnes krekliņu
un ierādīs dzīvojamās telpas. Jā, krekli
par brīvu nav, bet pirkt vienu kreklu uz

ģimeni arī nav praktiski, jo visi ģimenes
locekļi parasti nav viena lieluma.
Un jums piedāvās nometnes avīzes pirmo numuru. Pa brīvu! Vienu uz
ģimeni!
Avīze, ja tam Debesu Ķēniņam būs
labs prāts, iznāks katru dienu, izņemot
pēdējo. Avīze ir nometnes dzīves spogulis, un jūs esat tās acis, ausis un mēle.
Tā sastāv no divām daļām - baltās un
dzeltenās preses. Pirmā – baltā prese
- ar Lolitu Lūsi priekšgalā nodarbosies
ar pozitīviem, informatīviem, uzmundrinošiem rakstiem, bet dzeltenā prese,
ar Edgaru Liporu un varbūt kādu rindu
no Siliņa (tas esmu es) pakaļgalā, nodarbosies galvenokārt ar ķengāšanos.
Šī lapa ir vienmēr avīzē beidzamā, bet
tradicionāli to lasa pašu pirmo.
Vārda zīme jānēsā pie krūtīm, ne pie
bikšu stilba vai dibena, kā tas ir redzēts
pie progresīvajiem jauniešiem. To var
ņemt nost, ejot dušās, uz naktsguļu. (Pie
peldēšanās to ir ieteicams atstāt klāt,
jo tad atkrīt identifikācijas problēmas).
Es tikai to pieminu cita starpā, jo slīkt
drīkstēs tikai ar nometnes vadītāju rakstisku atļauju. Neviens no noslīkušajiem
nometnē līdz beigām palikt nevarēs. No
rīta, tikko jūs izstreipuļosit ārā no gultas, kartei ir jābūt pie krūtīm. Ko Tev var
padarīt, ja Tev zīmes pie krūtīm nav? Tev
var nedot ēst, tā, lūk!
Kur mēs palikām? Vēl pie ēšanas.
Varbūt dos tūlīt ēst, varbūt nedos.
Pieņemsim, ka nedos. Atklāšana. Visi
uz karoga laukumu pie pils. Karoga
uzvilkšana. Himna. Runas. Žāvāšanās.
Nometne atklāta.
Jūs visus aicinās saukties uz tu.
Fotografēšanās. Kopbildi varēs dabūt
nometnes beigās.
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Beidzot ēšana. Uz to ir jāiet laikā.
Sēdēt var, kur grib – nav tā kā lidmašīnā, bet ēst tūlīt nevar. Kāds no administrācijas jūs aicinās piecelties un uzsāks
galda dziesmu. Tā ir īsa, nodrukāta nometnes bukletā, un to mazo brītiņu grūti nostāvēt nebūs. Pēc tam var sākt locīt
iekšā. Galdu var atstāt, kad vien grib.
Ir vēlams katrreiz sēdēt kopā ar citiem
galda biedriem, praksē tā tas vienmēr
nenotiek.
Vienalga, vai ēšana ir bijusi laba vai
tikai tā, nometnes noslēguma maltītē dzied virējām par godu: Te bij’ laba
saiminiece, te mūs labi pabaroja. Dzied
jūsmīgi abos gadījumos - pirmajā gadījumā, ka labi baroti, otrā - ka nebūs
vairāk jāēd.
Arī šai nometnē ir kafejnīca, kur var
papildināt kalorijas, šo to nopērkot.
Turpat ir dabūjami arī dzērieni, ieskaitot aukstu alu, bet nekas stiprāks.
Pēdējo vēlams patērēt homeopātiskos
daudzumos (dzerot maz, bet bieži).
Mazgadīgiem nav nozīmes pārdevējām
stāstīt, ka alus arī ir sula. Nedrīkst lietot narkotiskas vielas un ostīt benzīnu,
vienalga kādas markas.
Diena sākas ar rīta vingrošanu, kurā
praktiski neviens nepiedalās. Tālāk.
Nometnes TV iepriekšējās dienas
chronika.
Brokastis.
Rīta cēliena ievirzes.
Pusdienas.
Vakara cēliena ievirzes.
Vakariņas.
Sarīkojums.
Vakara dziesma.
Nīkšana un danči.
Tā ir ļoti pavirša vispārēja kārtība.
Brīvais laiks te nav uzskaitīts.
Vakara dziesmu visi dzied, sastājušies
aplī un sadevušies rokās. Ja es saku:
„Visi dzied, sastājušies aplī“, tas nozīmē, ka aplī stāv visi, bet dzied tie, kas
zina dziesmai vārdus. Dziesmas pantu
ir nežēlīgi daudz un pilnīgi pietiktu ar
pusi no dziedamā, bet te uz jums runā
saucēja balss tuksnesī.
Pēc vakara dziesmas sākas svarīgākā
un, daži teiktu, pati skaistākā nometnes
daļa – nīkšana. Kas tur notiek, varēsit
uzzināt paši. Mūsu moto ir: nīkt, bet nenonīkt! Jaunākie gada gājumi tai laikā
dodas uz dančiem.
Lai jums patīkama nedēļa!
Uldis Siliņš

Saieta vadītāji:
Daiga Bitiniece 29463930,
Aldis Bitinieks 28324272
Darba grupa:
Laura Bitiniece 28879068
Anete Bitiniece 28334906
Ako Kārlis Cekuls 27580011
Bērnu aukles
Ja jums vakara programmu laikā
(vai arī kādā citā laikā) vajag mazo
bērnu pieskatītājas, zvaniet un
sarunājiet, vienojoties par samaksu,
ar kādu no Pelču meitenēm:
Signe Bumbiere 26995327,
Ilze Rudzika 26748910,
Megija Rudoviča 27195786
Ja rodas vajadzība izmazgāt
drēbes, lūdzu, sazinieties ar Zandu
Bumbieri: 26786807

Galda dziesma

„Met, Dieviņi, zelta krustu
Pār šo visu istabiņ’,
Lai paēda, kas neēdis,
Lai padzēra, kas nedzēr’s.”

Vakara dziesma

Šķīramies(i) mēs ļautiņi,
Gana labi dzīvojuši.
Tu ar Dievu, es ar Dievu,
Mēs ar Dievu labi ļaudis.
Ar Dieviņu sanācām(i),
Ar Dieviņu šķiramies(i),
Ar Dieviņu lai palika
Šī dziesmotā istabiņa (pagalmiņ(i)s).
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās(i) pēdiņās(i),
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļaunā diena.

Dziesma saimniecēm
Te bij laba saimeniece,
Te mūs labi pamieloja,

Medmāsas:
Ināra 26836902,
Inguna 29426461

Piedz.
Te mūs labi pamieloja.
Rai, rai, ridi, rallalā!
Rai, rai ridirallalā!
Te mūs labi pamieloj’.

Kuldīgas pašvaldības policija
28881288

Te mums deva cūka sausi,
Miežu miltu plācenīti.

Kuldīgas autoosta 63322061

Paēduši, padzēruši,
Pateicami Dieviņami.

Redakcija 20245436
Lolita Lūse
Iveta Celmiņa
Agrita Maniņa
Dīvs Reiznieks
Edgars Lipors
Baiba Krūmiņa

Dieva galdi, Māras maize,
Mūsu pašu sūra vara.
Nu ardievu, nu ardievu,
Šī vakara saimeniece!
Rītu būs mums jaunadiena,
Rītu jauna saimeniece!
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Dziesma jubilāriem
Sveicinām, vēlējam
Jums labu laimi,
Ilgus gadus nodzīvot!
Sveicinam, vēlējam
Jums labu laimi,
Ilgus gadus nodzīvot!

Ar veselību, ar visu labu,
Ar siltu jauku vasariņ’!
Lai aug gurķi, lieli kā skruči,
Zirnīši ābolu lielumā!
Lai aug vārpas rudziem un miežiem
Spriguļuvāles lielumā!
Zirgi kā aļņi, govis kā muldas,
Kā sudrabiņa nomazgāt’s!

Dziesma, ko dzied, karogu
nolaižot
Rainis
J.Norvilis

Daugav`s abas malas
Mūžam nesadalās:
Ir Kurzeme, ir Vidzeme,
Ir Latgale mūsu!
Piedz.
Ai-rai, aira-di-rai-rā!
Ir Kurzeme, ir Vidzeme,
Ir Latgale mūsu!
Laima, pār mums lemi!
Dod mums mūsu zemi
Vienamēle, viena dvēs`le,
Viena zeme mūsu.
Daugav`s abas malas
Mūžam nesadalās:
Ir Kurzeme, ir Vidzeme,
Ir Latgale mūsu

Svētdiena
24.jūlijs

Laiks

10:15 -12:45

Ceļabiedri

Izbraukšana no
Rīgas 10:00

13:00-14:00

8:00-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00

Reģistrācija no
12:00 līdz 14:00

PELČU 3X3

Otrdiena
26. jūlijs

Trešdiena
27. jūlijs

Ceļrādis

Ceturtdiena
28. jūlijs

Krustceles

Piektdiena
29. jūlijs

Ceļasoma

Sestdiena
30. jūlijs

Mājupceļš

Svētdiena
31. jūlijs

2016. gada 24.-31. jūlijs
Pirmdiena
25. jūlijs
Ceļamaize

Noslēguma
vakars

Ierašanās
Rīgā ap 16:30

Izbraukšana 14:00

Saieta analīze
11:00
Noslēgums 12:00
Pusdienas 13:00

Celšanās 9:00
Brokastis 9:30
TV 10:30

Ceļotprieks

Rīta ievirzes
Pusdienas

Apvārsnis . Bēbīšu skoliņa.
Rotaļas un tautasdziesmas
Koris. Smilšu spēles. Maisiņu darbnīca

Ceļa
daudzinājums

Noslēguma
vakars

Sports. Esi vesels! Meža mācība. Novada mācība
Vakariņas

Ceļa
daudzinājums

Ģimeņu
orientēšanās

Leģendu nakts
pilī

Zolīte, fināls

Grāmata
par 3x3

Brīvais
mikrofons

Zolīte 1/2 fināls

Vakariņas 20:00

Novadniece
Indra Burkovska

Zolīte

Vakara dziesma, pasaciņa

Nakts volejbols

Nīkšana, danči,
nakts viesis

Nīkšana, danči,
balle
Nīkšana, danči,
nakts viesis

Izstādes
Tirdziņš
Priekšnesumi

Ceļavējš

Lidmodeļu parāde
Filma "Tēvs, radi
un kuļmašīna"

Pēcpusdienas ievirzes

Celšanās, rīta modināšana, makšķerēšana
Brokastis
Pelču TV ziņas, informācija, dienas tēma, jubilāru sumināšana

EKSKURSIJA

16:15-17:15

Dievkalpojums

14:00-16:00

Atklāšana 15:30
17:15-18:30

Sv. Annas
baznīcā

Pusdienas 14:30

Apkārtnes
iepazīšana 16:30
16:15-18:30
18:30-19:30

21:30-22:30

Nīkšana, danči,
nakts viesis

Nīkšana, danči

13:30-20:00

Talka 17:30
Vakariņas
19:30-21:00

Pašdarbnieku
vakars

Iepazīšanās
vakars

Folkloras vakars

22:30-.....

21:00-21:30

Nīkšana, danči

Nīkšana, danči,
nakts viesis
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